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Trzy miasta – Turyn, Bolonia i Rotterdam – spośród dwudziestu, których projekty
zostały wybrane w pierwszym naborze inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA)
należą równocześnie do sieci miast URBACT.
Spróbowaliśmy zrozumieć co sprawiło, że miasta te osiągnęły sukces w obydwu
programach europejskich i czy istnieje w tych miastach powiązanie między
zaangażowaniem w sieci URBACT (w ramach których tworzone są zintegrowane
plany działania) a UIA, które zapewnia warunki i wsparcie wdrażania innowacyjnych
pomysłów na poziomie lokalnym.
Niniejszy artykuł jest pierwszym z planowanej serii
trzech artykułów poświęconych tej tematyce. Jest
on oparty o wywiad z Fabrizio Barbiero,
pracownikiem
turyńskiego
Urzędu
Miasta,
kierownikiem jednostki zajmującej się rozwojem
gospodarczym i innowacjami oraz projektami
europejskimi.
Turyn należy do tych europejskich miast, które inwestują w
rozwój nowych metod zarządzania dobrami publicznymi, np.
poprzez
wypracowanie rozporządzenia dotyczącego dóbr
publicznych (Regolamento Beni Comuni Urbani zatwierdzonej w zeszłym roku) oraz poprzez wdrażanie
różnego rodzaju innowacji społecznych np. poprzez tzw. Torino Social Innovation Initiative (TSI). Celem
jest zachęcenie do rozpoczęcia i podtrzymania nowych, opartych na wzajemnej współpracy form dialogu
społecznego w kontekście zarządzania dobrami i usługami publicznymi i ich dostarczaniem. Inicjatywa
TSI jest wieloletnim programem, w ramach
którego proponuje się użytkownikom otwartą
platformę
wspierającą
oddolne
procesy
miejskiej/społecznej innowacji.

Zaangażowanie
Turynu
w
poszukiwanie
innowacyjnych metod możliwych do zastosowania
w praktyce miejskiej oraz wymiana związanych z
tym doświadczeń na poziomie europejskim
przełożyły się na zaangażowanie w projekty
europejskie poświęcone tematyce planowania i
zarządzania miastem. Zaangażowanie miasta
rozpoczęło się wraz z programem URBAN, a obecnie wiąże się z
uczestnictwem w dwóch programach europejskich poświęconych
tematyce miejskiej: URBACT i UIA.

W Turynie URBACT i UIA mają silne
powiązania tematyczne i metodologiczne
Dobra publiczne, współpraca, innowacje społeczne - to główne tematy
projektów, w które zaangażowany jest Turyn w ramach dwóch
wymienionych wyżej programów europejskich. Przyglądając się bliżej
projektom Boostinno (URBACT) oraz CO-CITY (UIA), wyraźnie widać
istniejące między nimi związki tematyczne. Istnieją również wyraźne powiązania metodologiczne między
dwoma programami i serią innych projektów, w które zaangażowane jest miasto.

Turyn i URBACT: długotrwałe zaangażowanie we współtworzenie
i innowacje społeczne
Miasto Turyn posiada duże doświadczenie w programie URBACT poprzez realizacje projektów (obecnie
już zakończonych) Urbact Markets oraz My Generation at Work, koncentrujących się na promocji
zatrudniania i zwiększenia możliwości zatrudniania młodych ludzi. Projekt My Generation at Work
wykorzystywał i rozwijał innowacyjne metody zachęcające młodych ludzi do podjęcia pracy i w takim
kontekście urząd miasta rozwijał pracę w zakresie innowacji społecznych.
Fabrizio był pięć lat temu bezpośrednio zaangażowany w projekt My Generation at Work. Miasto
zdecydowało wówczas o wypracowaniu nowej polityki rozwiązywania problemu bezrobocia u osób
młodych i rozwijania innowacji społecznej. "W mojej opinii partnerstwo było bardzo udane" - Fabrizio był
bardzo zadowolony w doświadczenia pracy w partnerstwie, które zachęciło miasto Turyn do udziału w
dalszych projektach URBACT, takich jak Boostinno.
Realizowany obecnie w ramach URBACT projekt Boostinno opiera się na wiedzy eksperckiej
i doświadczeniach zebranych w ramach projektu My Generation at Work. W ramach tego projektu Turyn
zamierza przeprojektować wspomniane wyżej TSI, aby umożliwić nowemu pokoleniu innowacyjnych
przedsiębiorców pozytywne oddziaływanie na obszary zdegradowane. Turyn zakłada uzyskanie wsparcia
finansowego z budżetu krajowego.
-----------------------------------------------------------------BOOSTINNO

Projekt Boostinno jest skoncentrowany na umożliwieniu administracji publicznej odgrywania nowej roli
jako publicznego "przyspieszacza" i inspiratora innowacyjnych społecznie działań, projektów i polityk
poprzez wprowadzenie innowacji także w sektorze publicznym. Liderem projektu jest Gdańsk, a jego
pozostali członkowie to: Wrocław, Baia Mare (Rumunia), Mediolan (Włochy), Turyn (Włochy), Barcelona
(Hiszpania), Braga (Portugalia), Paryż (Francja), Strasburg (Francja) oraz Länsstyrelsen Skane
(Szwecja).
-----------------------------------------------------------------Turyn należy także do jednej z sieci wdrażania - URB-INCLUSION (liderem jest Barcelona) - poświęconej
problematyce włączenia społecznego. W ramach tego projektu Turyn jest bardziej skoncentrowany na
temacie partycypacji społecznej w celu wytworzenia nowych innowacyjnych społecznie modeli
dostarczania nowych usług dla mieszkańców. Turyn ma już zapewnione środki do wdrażania tego
projektu jako część finansowania z funduszy EFRR działań z artykułu 7 (ZITy).

Turyn i Urban Innovative Actions: pionierski projekt innowacji
społecznej do walki z ubóstwem

Turyn został wybrany spośród 378 europejskich miast, do testowania Innowacyjnych Działań Miejskich
(Urban Innovative Actions) na rzecz wspólnoty i innowacji społecznej. Projekt o nazwie CO-CITY
koncentruje się na współzarządzaniu wspólnotami miejskimi w celu przeciwdziałania biedzie i polaryzacji
społecznej. W ramach tego projektu Turyn pragnie zaangażować społeczności lokalne we współtworzenie
usług publicznych i współzarządzanie nimi.
-----------------------------------------------------------------CO-CITY
CO-CITY jest projektem realizowanym w ramach UIA przez miasto Turyn, który jest skoncentrowany na
współzarządzaniu wspólnotami i dobrami miejskimi w celu przeciwdziałania biedzie i polaryzacji
społecznej. Projekt realizowany jest przez Miasto Turyn, Uniwersytet w Turynie oraz Fondazione Cascina
Roccafranca i ANCI, the National Association Urban Authorities. Oczekiwanymi wynikami projektu jest
rewitalizacja porzuconych, niewykorzystywanych przestrzeni w różnych częściach miasta, która będzie
sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Nowe przedsiębiorstwa będą
powstawały wraz ze wzrostem zaangażowania mieszkańców, przy wsparciu samego miasta i sieci domów
sąsiedzkich.
-----------------------------------------------------------------Burmistrz Turynu – Chiara Appendino – opisuje projekt: "Co-City
jest wyjątkową okazją udzielenia wsparcia nowym formom
aktywnej partycypacji mieszkańców, których celem jest
rewitalizacja miasta. Mam nadzieję, że powstaną nowe firmy
wokół zaproponowanego modelu współpracy między sektorem
publicznym i prywatnym, tworząc nowe możliwości zatrudnienia i
nowe miejsca pracy w Turynie".

Jakie istnieją powiązania pomiędzy
URBACTem a UIA w Turynie?
Chcieliśmy zrozumieć także czy istnieją inne powiązania, prócz tematycznych, między tymi dwoma
europejskimi programami z obszaru polityki miejskiej, w które jest zaangażowane miasto Turyn. Czy
istnieje swoista ścieżka przejścia od URBACTu do UIA? Czy doświadczenie uzyskane dzięki URBACTowi
ułatwiło Turynowi złożenie wniosku w UIA? Czy istnieją jakieś inne podobieństwa?

URBACT poprawił zdolność Turynu do rozwijania innowacyjnych
rozwiązań i stosowania metod partycypacyjnych
Zaangażowanie we wspólnotę europejskich praktyków

Poprzez uczenie się od innych europejskich miast i nawiązywanie długotrwałych relacji URBACT pomaga
Turynowi rozwijać, testować i omawiać nowe programy miejskie na poziomie lokalnym. Nawiązane relacje
z miastami takimi jak Rotterdam czy Barcelona rozwinęły się do poziomu, w którym każde z nich może
zapytać pozostałe o radę i uzyskać informacje zwrotne przed wprowadzeniem nowej polityki czy
lokalnego programu miejskiego. Umożliwia to poprawienie planowanych rozwiązań jeszcze przed ich
wdrożeniem.
Zaangażowanie w europejski projekt pozwala sięgnąć dalej i przekonać więcej lokalnych interesariuszy do
testowania i wdrażania nowych metod.
Bycie częścią europejskiej wspólnoty praktyków w zorganizowanej sieci miast, która jest platformą
wymiany wiedzy, zapewniającą wzajemne uczenie się i motywowanie, jest zdaniem Fabrizio bardzo
cennym doświadczeniem. Pozwala to także na lepsze zrozumienie jakie rozwiązania można proponować,
upewniając się, że są adekwatne do współczesnych wyzwań w miastach.

Metoda URBACT to potężne narzędzie do tworzenia innowacji
Fabrizio podkreśla, że doświadczenie zdobyte w URBACT pomogło miastu skutecznie złożyć wniosek w
ramach UIA. W związku z tym, że języki, metodyka i ogólne ramy programów są dość podobne, tworzenie
innowacji w kontekście miast jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Doświadczenie zebrane dzięki metodzie
URBACT jest kluczowym elementem w określaniu i tworzeniu projektu do UIA.
Metoda URBACT znacząco pomaga dostrzec i wykorzystać znaczenie i sposób funkcjonowania Lokalnej
Grupy URBACT. W jej skład wchodzi wielu różnych interesariuszy, którzy działają w celu wypracowania
nowych innowacyjnych projektów lub np. pomysłów na przeprojektowanie usług publicznych. Film o
metodzie URBACT znajduje się pod artykułem.
Proponowanie metody partycypacyjnej i nowych form relacji między urzędem a mieszkańcami również
stanowi sedno realizowanego przez Turyn projektu UIA CO-CITY. W ramach tego projektu zakłada się, że
poprzez zdefiniowanie i wdrożenie różnych form współpracy, uda się korzystnie wpłynąć na partycypację
mieszkańców różnych części miasta i wzmocnić ich zaangażowanie w uczynienie miasta bardziej
spójnym i włączającym.
Istnieje wyraźne podobieństwo między metodami i sposobami uczenia się proponowanymi przez
URBACT i UIA. Poprzez projekt CO-CITY Turyn ma zamiar zadziałać na większą skalę, wykorzystując
lokalną grupę URBACT, która rozwinęła się w związku z realizowanymi poprzednio projektami.
Warto podkreślić, że wiele kryteriów wyboru projektów w ramach UIA współgra z kluczowymi aspektami
metody URBACT – chodzi np. o jakość lokalnych partnerstw, zdolność do współtworzenia rozwiązań czy
zwrócenie uwagi na mierzalność prowadzonych działań.
Jeśli chodzi o budowanie potencjału, współpracownicy Fabrizia, którzy brali udział w Uniwersytecie Letnim
URBACT, bardzo chętnie uczyli się nowych sposobów myślenia o politykach miejskich i angażowania
mieszkańców w tworzenie polityk lokalnych. Takie szkolenia dla pracowników urzędów miejskich rzadko
kiedy są realizowane na poziomie krajowym.

UIA: silne wsparcie rozwoju pionierskich projektów lokalnych
Zaangażowanie mieszkańców, współtworzenie, innowacje społeczne - wszystkie metody, które były
rozwijane lokalnie w Turynie ze wsparciem programu URBACT są istotnymi elementami CO-CITY, ale w
przeciwieństwie do URBACTa, UIA nie jest skoncentrowany na wymianie wiedzy i informacji pomiędzy
miastami w Europie, ale na samym testowaniu innowacyjnych i efektywnych eksperymentów miejskich,
które są pionierskimi wdrożeniami nowych rozwiązań problemów miast. Rezultaty widoczne w skali
lokalnej są najważniejszym oczekiwanym skutkiem w ramach projektu CO-CITY.
UIA wspiera wybrane w naborze miasta w zróżnicowany sposób. Przykładowo poprzez elastyczność w
doborze partnerów lokalnych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wagę jaką przywiązuje do
mierzalności wyników i ich monitoringu, a również poprzez fakt akceptacji ryzyka, w tym także akceptacji
możliwej porażki, testowane będą innowacyjne pomysły w skali miasta, uwalniając wielki potencjał miast
do wprowadzania odważnych zmian. To ma na celu utworzenie prawdziwych "miejskich laboratoriów".
Fabrizio podkreśla jak ważne jest UIA na poziomie lokalnym, ponieważ dostarcza ono środków do
rozwoju silnych lokalnych partnerstw i innowacji – co jest bardzo pożądane przez polityków lokalnych.
Co więcej, aby wspierać najbardziej innowacyjne projekty w Europie, UIA zamierza również gromadzić
wiedzę wytworzoną w ramach realizacji poszczególnych projektów i uczynić ją dostępną dla szerszej
publiczności - przedstawicieli miast i praktyków miejskich w całej Europie. W tym kontekście bardzo
wyraźnie widać potencjalną komplementarność z programem URBACT.

Wnioski
Programy URBACT oraz UIA wydają się owocnie uzupełniać, ponieważ URBACT jest platformą, która
pielęgnuje, rozwija i pozwala na wymianę nowych idei, rozwiązań i dobrych praktyk na poziomie
europejskim, a następnie umożliwia ich lokalne wdrażanie. UIA zapewnia narzędzia i wsparcie finansowe
aby promować nowe idee zarówno lokalnie, jak i na szerszą skalę, co może sprzyjać ich transferowi do
innych miast. Istnieje wiele różnych innowacyjnych i ciekawych pomysłów dobrych praktyk zastosowanych
w europejskich miastach. Zapewnienie efektywnego ich transferu (w rozumieniu adaptacji do warunków
lokalnych) jest jednym z kluczowych celów programu URBACT, które są realizowane poprzez Nabór
Dobrych Praktyk i związane z nim nowe Sieci Transferu, do których nabór rozpocznie się jesienią.

Chcesz wiedzieć więcej?
Artykuły na temat "dóbr wspólnych":
Scaling the commons: the experience of the European Commons Assembly
DIY Integrated Approach: learning from Prinzessinengärten

Artykuły na temat Turynu i innowacji społecznych:
Smart City +…Turin’s Platform for Employee-Driven Innovation
Social Innovation: My Generation at Work Builds a Bridge Between Turin and NYC
10,000 Employees & 10,000 Potential Innovators
The Citizen as Mayor. Citizen participation in social innovation

Segolene Pruvot

Film o metodzie URBACT
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Zdrowie w przestrzeni publicznej: wyzwanie
aktywizacji mieszkańców miast
Artykuł źródłowy: http://urbact.eu/health-public-spaces-challenge-inactive-citizens-cities

Jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi staną miasta w nadchodzącej
dekadzie będzie dotyczyło tego jak sprawić aby mieszkańcy byli bardziej aktywni
fizycznie
(związane
z
powrotem
do
większej
aktywności
fizycznej
swoich mieszkańców).
Brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia należą do poważnych czynników
zagrażających ich zdrowiu. Miasta zmagają się z ogromnym wzrostem
występowania chronicznych chorób wynikających z niskiej aktywności fizycznej
mieszkańców. Należą do nich takie przypadłości jak: choroby układu krążenia oraz
układu oddechowego, rak jelita grubego i otyłość, które przyczyniają się
do wysokiej wczesnej śmiertelności, samotności i wykluczenia społecznego oraz
prowadzą do zwiększenia podatności na inne choroby. Generalnie mówiąc, brak
aktywności fizycznej ma wyraźny i bezpośredni wpływ na podwyższenie kosztów
opieki zdrowotnej, ale przyczynia się także pośrednio m.in do częstszego
korzystania ze zwolnień lekarskich, braku pełnej sprawności w pracy, wysokich
kosztów opieki. Przy decentralizacji takich zadań jak walka z bezrobociem, opieka
społeczna i podstawowa opieka zdrowotna z poziomu krajowego na poziom lokalny,
miasta stają się kluczowym podmiotem, który powinien oddziaływać na wzrost
aktywności fizycznej mieszkańców.
W niniejszym artykule dokonano omówienia powyższego wyzwania traktując temat
aktywności mieszkańców jako integralną część zrównoważonego planowania
europejskich miast.

Co robią miasta aby zwiększyć aktywność swoich mieszkańców?
Wiele miast na całym świecie zrozumiało jak pilne jest podjęcie działań związanych z aktywnością
fizyczną mieszkańców oraz jak ważne jest zdobycie przewagi konkurencyjnej, poprzez uczynienie z niej
swojego priorytetu rozwojowego. W kilku miastach, prywatnych firmach i instytutach badawczych w
ostatnich latach przyjęto specyficzne strategie planowania i projektowania mające na celu promowanie
aktywności fizycznej w miastach.
Duża fala krytyki i seria skandali, które dotknęły
międzynarodową korporację Nike Inc. US z
związku z wykorzystywaniem pracy dzieci,
spowodowały, że jej wydział ds. społecznej
odpowiedzialności biznesu podjął się realizacji
działań prospołecznych. W 2012 r. Nike wydała
raport zatytułowany Designed to Move, odnoszący
się do globalnej inicjatywy mającej na celu
odwrócenie niekorzystnych trendów i powrócenie
do zdrowych nawyków związanych z codzienną
aktywnością fizyczną. Raport bił na alarm: "jeśli
nie zostaną podjęte żadne działania, do 2030 r. połowa chińskiej i amerykańskiej populacji stanie się
nieaktywna fizycznie, a licząc razem z 1/3 populacji Wielkiej Brytanii i Brazylii - będzie to łącznie ponad
miliard mieszkańców". Wiele miast na świecie zainspirowanych raportem zdecydowało się podjąć
pierwsze kroki przeciwdziałające temu zagrożeniu.
Krótko po wydaniu wspomnianego raportu, Nowy
Jork podążył za rekomendacjami raportu i wydał
wskazówki proaktywnego projektowania (Active
Design Guidelines for New York City PDF),
koordynowane przez Centrum Projektowania
Proaktywnego, organizację non-profit, która działa
na rzecz uczynienia zdrowia i aktywności fizycznej
głównym priorytetem w planowaniu budynków, ulic
i osiedli. W Wielkiej Brytanii, dzięki inspiracji
inicjatywą Design to Move, w 2014 r. powstała
Międzypartyjna Komisja na rzecz Aktywności
Fizycznej, która przeniosła zagadnienie braku
aktywności fizycznej z poziomu lokalnego na
krajowy. Komisja ta podkreśliła potrzebę przyjęcia
międzysektorowych metod działania, utworzyła też
ogólnokrajową koalicję z zasadniczym udziałem
organizacji pozarządowych, takich jak British
Heart Foundation czy Young Foundation. Z tych
samych powodów brytyjska Design Council w
2014 r.
zainaugurowała inicjatywę Active by
Design. Celem tego działania jest oferowanie
interesariuszom, w tym rządowi krajowemu,
władzom lokalnym, deweloperom, projektantom i
lokalnym społecznościom wsparcia w działaniu na rzecz aktywnego stylu życia - dzieje się to poprzez
zapewnianie koordynacji działań, szkolenia, wsparcie projektowe dla nowo-powstałych przestrzeni oraz
przeprojektowanie istniejącej infrastruktury.
Oprócz wymienionych koalicji i inicjatyw, inne władze miejskie w Wielkiej Brytanii również podejmują
pierwsze kroki w tym temacie. Przykładowo, Liverpool rozwinął międzysektorową strategię walki z
brakiem aktywności fizycznej oraz z wczesną śmiertelnością (tzn. długością życia poniżej wartości
przewidywanej) wśród swoich mieszkańców. Edynburg inwestuje w wydarzenia kolarskie, a w niektórych
dzielnicach Londynu w celu zachęcania do wyboru aktywnych środków komunikacji wprowadzono
ograniczenia prędkości dla ruchu samochodowego.
W Europie to Kopenhaga przyjmowana jest jako miasto wzorcowe, aktywnie działając na rzecz wdrażania
strategii dotyczących aktywizacji mieszkańców. Kopenhagę cechuje
myślenie nastawione na
niesztampowość i eksperymenty. Miasto blisko współpracuje z uczelniami wyższymi i trzecim sektorem
(np. Fundacją Kultury i Sportu oraz Centrum Sportu i Architektury działającym w oparciu o Wydział
Architektury Uniwersytetu w Kopenhadze). Centrum Sportu i Architektury było jednym z pierwszych
podmiotów, które wypracowały wytyczne dla lepszego zintegrowania przyszłych działań sportowych w
nowo otwartych przestrzeniach. Organizacja ta opracowała raport Aktywizująca Architektura (2012), w
którym zaprezentowała serię najlepszych praktyk (wraz z użytecznymi wskaźnikami) oraz pomysły na
poprawę zabudowanych przestrzeni. Obecnie można już zauważyć rezultaty inwestycji podjętych przez
miasta w sferze aktywności fizycznej w przestrzeni publicznej. Przykładowo w Kopenhadze ciągły wzrost
inwestycji w przestrzenie publiczne od lat 70 bezpośrednio odpowiada za 65% wzrost liczby rowerzystów,
przy jednoczesnym spadku natężenia i prędkości ruchu samochodowego. Kopenhaga dotarła również po
raz pierwszy do grup najbardziej podatnych na różnego rodzaju problemy, w tym do mniejszości
etnicznych. Warto jednak podkreślić, że oprócz wymienionych doświadczeń miast wykonujących
pionierskie zadania, wiele innych miast wymyśla, opracowuje i uruchamia nowe możliwości wspólnego
spędzania czasu w aktywny i przyjemny sposób, często bez dużych funduszy, ale w oparciu o mocno
nowatorskie pomysły.

Zdrowie, sport i planowanie miejskie w sieci URBACT – Vital
Cities

Sieć Vital Cities (której miasto Kraków jest jednym z partnerów) pracuje nad sposobem
przeprojektowania przestrzeni publicznych przy pomocy powszechnego języka sportu, tak aby
wypromować zdrowy styl życia, w szczególności na zdegradowanych osiedlach mieszkaniowych.
Partnerzy sieci wierzą, że zamiast "przyprowadzać" nieaktywnych mieszkańców na sportowe boiska,
przestrzenie publiczne powinny zachęcać do podjęcia aktywności fizycznej. Okazje do podjęcia
aktywności powinny znajdować się blisko miejsca zamieszkania. Dzięki temu powstaną czystsze,
bezpieczniejsze, bardziej zielone i przyjazne aktywnościom fizycznym środowiska lokalne.
Sieć Vital Cities zidentyfikowała pięć tematów, które powinny zostać ujęte w procesie uczenia się: a)
zidentyfikowanie inicjatyw powstałych wśród lokalnych społeczności, b) podjęcie działań IT powiązanych z
przeprojektowaniem przestrzeni publicznych i powiązanie ich z aktywnościami sportowymi, c) poprawa
organizacji usług miasta w celu promowania zdrowego stylu życia, d) zaprojektowanie nowych aktywności
fizycznych, aby zachęcić do uprawiania sportu w przestrzeni publicznej oraz e) zorganizowanie
innowacyjnych wydarzeń promujących aktywność fizyczną mieszkańców. Miasta zaangażowane w
działanie sieci mają już doświadczenia w organizacji aktywności fizycznej w przestrzeniach publicznych.
Spojrzenie na ich historie pozwala stwierdzić co miasta robią i co jeszcze mogą zrobić.

Uście nad Łabą (Czechy) - pomysły, które robią różnicę
W mieście Uście nad Łabą powstały dwie
interesujące dobre praktyki, promowane
przez dwie osoby mocno zaangażowane w
działalność lokalną. Ich koncepcje są
prostymi i efektywnymi przykładami, które
mogą łatwo zostać zaadaptowane w innych
miastach i kontekstach.
Pierwszy przykład dotyczy szkoły w
Predlicach przeznaczonej dla społeczności
romskiej. Dyrektor szkoły, Martin Kosnar
jest lokalną ikoną sportu – mistrzem w
podnoszeniu ciężarów, co staje się dość
oczywiste, kiedy odwiedzi się jego pokój pełen medali i innych trofeów sportowych. Oczywiście, jego
wygląd fizyczny w tym dość trudnym środowisku może być zaletą, jednakże to dzięki jego łagodnemu
charakterowi udało się pozyskać dodatkowe środki na inwestycje w infrastrukturę sportową oraz
dodatkowe wsparcie dzięki odpowiedniemu
planowaniu
zatrudnienia.
Udało
się
osiągnąć to, że zewnętrzna infrastruktura
sportowa może być otwarta także po
godzinach otwarcia szkoły, zaproszono w
tym celu rodziców, by ćwiczyli razem ze
swoimi
dziećmi.
Okazało
się,
że
osiągnięto duży sukces. Pomysł stał się
popularny i został bardzo dobrze oceniony
przez lokalną społeczność.
Drugi przykład dotyczy ścieżki "6 minut dla
zdrowia". Lokalna kardiolog odkryła, że w
wielu przypadkach ludzie zbyt późno
chodzą do lekarzy, aby sprawdzić swój stan
zdrowia– serce, płuca, tętnice. Więc
zdecydowała się podjąć inicjatywę zamontowania w ogólnodostępnym parku Metsky instalacji "6 minut dla
zdrowia", pomagającej mieszkańcom sprawdzić swoją kondycję. Instalacja składa się z trasy, która
posiada oznaczenia dystansu oraz stoper (jego celem jest monitorowanie aktywności danej osoby na
trasie). Żeby sprawdzić kondycję wystarczy iść lub biec ścieżką przez 6 minut, a następnie sprawdzić
pokonany dystans i na koniec odczytać informację o stanie swojego zdrowia. Przy ścieżce udostępniono
też informacje o numerach telefonów i stron internetowych lekarzy. Środki na realizację projektu
pochodziły od firm ubezpieczeniowych i budżetu inicjatorów przedsięwzięcia, natomiast miasto
zaoferowało przestrzeń i potrzebne udogodnienia.

Odzyskanie (nietypowych) przestrzeni sportowych: pomysł
norweskiej Horten (gminy w hrabstwie Vestfold, partnera w sieci
Vital Cities)
Zimą parking w mieście Horten zwykle nie był używany ze względu na bardzo silny mróz i duże ilości
śniegu. Gmina wpadła więc na pomysł, aby tę nieużywaną przestrzeń zamienić w nietypowe miejsce do
jazdy na łyżwach. Sztuczka była bardzo prosta i praktycznie darmowa – powierzchnię parkingu
oczyszczono ze śniegu i pokryto ją wodą, która szybko zamieniła się w gruby lód. To wszystko sprawiło,
że w centrum miasta powstało niezwykłe lodowisko. Lokalni mieszkańcy początkowo byli zaskoczeni,
jednak szybko zaczęli korzystać z lodowiska i to zarówno w dzień, jak i w nocy. Miasto wieczorem
zapewniało oświetlenie lodowiska, a wolontariusze rozdawali chętnym łyżwy. "Wspaniale patrzyło się na
to, w jaki sposób ludzie zareagowali na to nowe miejsce uprawiania sportu. Ten parking szybko stał się
nowym miejscem spotkań dla dzieci w różnym wieku i ich rodziców. Lodowisko jest darmowe i otwarte dla
wszystkich. Szczególne wrażenia mieli nowo przyjezdni, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli tak
zimnej zimy. W Norwegii mieli pierwszą w życiu możliwość jazdy na łyżwach, i do tego wspólnie z
lokalnymi mieszkańcami (Helge Etnestadt, Horten).

Inicjatywa aktywnych parków w Birmingham
Program Aktywne Parki oferuje darmowe
ćwiczenia np. Zumby czy Tai Chi w różnych
parkach w Birmingham, aby zachęcić
mieszkańców do aktywności fizycznej w
towarzyskiej, swobodnej i włączającej
atmosferze.
Program
ma
na
celu
zaradzenie zdrowotnym i finansowym
nierównościom, a także przyczynienie się
do włączenia społecznego. Pomaga także
przywrócić
do
użytku
nieużywane
przestrzenie. Liza jest wolontariuszką w parku Cotteridge od ponad 25 lat, działając jako opiekun
lokalnego środowiska i jak wielu innych mieszkańców uważa parki za dobro całej lokalnej wspólnoty.
"Aktywne Parki" są obecnie silną marką. Za pośrednictwem personelu i wykwalifikowanych liderów
zarządza i administruje nimi tzw. Służby Dobrostanu (Wellbeing Service) oraz Forum Otwartych
Przestrzeni w Birmingham. Program ten z powodzeniem wspiera współpracę między różnymi
interesariuszami z sektora publicznego, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Ekipa z
Parks and Ranger, wolontariusze i grupa Przyjaciół Parków wspiera program (w sposób, który mogłem
sam doświadczyć) "tradycyjną angielską herbatką", dostarczoną przez czarującą starszą panią. Od 2014
r. w 80 parkach zaangażowanych było ponad 114 000 osób. Ponad połowa z nich mieszka w najbardziej
zdegradowanych dzielnicach Birmingham. Działania powyższe są finansowane przez Radę Miasta
Brimingham, Sports England oraz program Coca-Cola Zero Parklives.

Zdrowie w miastach a Europejska Agenda Miejska
Wyzwanie walki z brakiem aktywności mieszkańców odnosi się do kilku koncepcji takich jak planowanie
miasta kompaktowego i mieszanego, aktywna komunikacja publiczna, rozwój ICT i usług społecznych. Z
tej perspektywy wyzwanie to może być uznawane za zjawisko kompleksowe, o charakterze
zintegrowanym. Konieczne jest więc zaangażowane wielu interesariuszy oraz wielopoziomowe
zarządzanie z silnym partnerstwem na poziomie lokalnym. Jeśli dodamy do tego związki ze sferą
finansową i osobistą, zaskakujące wydaje się, że "zdrowie i aktywność fizyczna mieszkańców" nie została
w sposób bezpośredni wyartykułowana w Agendzie Miejskiej. Warto jednak podkreślić, że wiele tematów
poruszonych w dokumencie w pewien sposób dotyczy zdrowia np. jakość powietrza w kontekście chorób
układu oddechowego, przyjazne środowisku formy transportu czy też mieszkalnictwo przystosowane do
zdrowego i aktywnego stylu życia. Ponadto, grupy społeczne najbardziej narażone na różnego rodzaju
niedostatki, żyjące często w ubóstwie charakteryzują się gorszym od innych zdrowiem. Wynika to z
różnych powodów, m.in. spożywania gorszej jakości żywności oraz mniejszej aktywności fizycznej.
Profilaktyka prozdrowotna jest szczególnie ważna w miastach przyjmujących uchodźców, w których
tworzenie miejsc do uprawiania sportu lub niesportowej aktywności fizycznej może być istotnym
elementem integracji zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Doświadczenie sieci Vital Cities,
wnoszące promocję zdrowia i aktywność fizyczną do ogólnoeuropejskiej debaty, pokazuje, że jest to
szczególnie istotny temat, ponieważ jest integralną częścią odpowiedzi na wyzwania najbliższej
przyszłości.
Twan De Bruijn
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Regulowanie wspólnot:
doświadczenie
Europejskiego
Zgromadzenia Wspólnot
Rzadko kiedy zdarzają się dni, w których
nie spędza się dużo czasu na czytaniu
różnego rodzaju wiadomości. Głębokie
zmiany polityczne, gospodarcze, czy
kryzysy humanitarne dzieją się na
naszych oczach i raczej niewiele
wskazuje na ich rychłe zakończenie. Jedną z najgorszych wiadomości jest ta, że podstawowe
wartości demokratyczne w zachodnich demokracjach są obecnie bardziej kruche niż kiedykolwiek.

Wiele osób poszukuje politycznych alternatyw względem rynku i państwa jakie znamy obecnie (np.
artykuł Urban Commons: Moving Beyond State and Market) - w tym kontekście pojawia się
koncepcja "dóbr wspólnych", która zawiera w sobie obietnicę zmian w kierunku bardziej
sprawiedliwych modeli zarządzania społeczno-gospodarczego. Zapraszamy do obejrzenia
poniższych filmów i lektury artykułu.

Tragedia wspólnot, problem z Otwartym Dostępem

Prawo do miasta

Rozmowa pomiędzy DiEM25 i członkami wspólnoty: Wspólne tworzenie alternatywy

"Pieszy autobus" oraz
"pociąg rowerowy"
promują zrównoważoną
mobilność
Jak tylko światła się zmieniają, długi ciąg
dzieci na rowerach w towarzystwie
dorosłych w odblaskowych kamizelkach
przejeżdża przez skrzyżowanie. To
pociąg rowerowy, czyli forma
zorganizowanego transportu szkolnego, które promuje zrównoważoną mobilność, codzienną
aktywność fizyczną oraz uczy dzieci jak być niezależnymi i świadomymi użytkownikami ulicy.

Zapraszamy do zapoznania się z sieciami zajmującymi się mobilnością miejską.

Jak miasta mogą
odbudować zaufanie do
polityki poprzez
sensowne zaangażowanie
społeczne
Jednym z często powtarzanych zwrotów
w 2016 roku było: "wyborcy przemówili".
Pomimo nieokreślonej liczby powodów
głosowania, referendum w Wielkiej
Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech zostały uznane za zwycięstwa polityków, którzy twierdzą, że
reprezentują "lud". Ze swojej natury ta forma demokracji bezpośredniej dzieli, grając na narracji
"nas" wobec "nich" i zmuszając ludzi do wybrania strony w debacie, w której skomplikowany,
wielopłaszczyznowy problem został sprowadzony do prostego, binarnego wyboru.

Zapraszamy do lektury artykułu
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Materiały filmowe o Naborze Dobrych Praktyk URBACT
Trzy przykłady dobrych praktyk opracowanych przez miasta URBACT
Zapoznajcie się z dobrymi praktykami miast URBACT, takich jak San Sebastian, Leeds i
Amersfoort oraz dowiedzcie się więcej o tym, jak stać się jednym z nich w przyszłości, biorąc udział
w Naborze Dobrych Praktyk URBACT otwartym do końca marca 2017 roku.

Dobre Praktyki URBACT - Video

Nabór Dobrych Praktyk URBACT - proces
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Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Małgorzata Surmacz

URBACT to europejski program
zrównoważony rozwój miast.

wymiany

doświadczeń

i

wyników

badań,

promujący

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast,
podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom
społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i
zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w
środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej
Europie.
W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.
www.urbact.eu/project
www.urbact.pl
urbact.eu/urbact-polska
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