Zasady naboru do narady społecznej

Wprowadzenie
1. Narada społeczna jest drugim etapem ogólnomiejskich konsultacji społecznych „Gdyński Dialog
o Klimacie”, ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Gdyni Zarządzaniem nr 2817/20/VIII/R z dnia
13.10.2020 r.
2. Celem przeprowadzenia narady społecznej jest wypracowanie rekomendacji w zakresie włączania
jednostek i instytucji, które reprezentują szersze grupy mieszkańców, w działania mające na celu
przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz przygotowanie miasta i poszczególnych
dzielnic/osiedli/podwórek na radzenie sobie z negatywnymi zjawiskami, będącymi skutkiem kryzysu
klimatycznego.
3. Narada skierowana jest do przedstawicieli mieszkańców, skupionych w instytucjach, organizacjach
i innych podmiotach, funkcjonujących na obszarze Gdyni.
4. Narada zakończy się wypracowaniem rekomendacji we wskazach w pkt. 6 obszarach tematycznych,
które zostaną przekazane do jednostek miejskich działających w obszarze zmian klimatu i stanowić
będą wkład do planowanych przez nie działań i strategii. Ponadto opracowany materiał zostanie
udostępniony innym podmiotom, które będą mogły zaimplementować rekomendowane w nim
rozwiązania na/w swoim obszarze działania. Na podstawie efektów prac narady zostaną również
sformułowane propozycje tematu(-ów) do kolejnych etapów konsultacji, tj. zbierania uwag oraz
wypracowywania rozwiązań.
5. Organizatorem narady i rekrutacji do niej jest Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
Założenia narady społecznej
6. Narada obejmuje trzy obszary tematyczne:
1) Woda w mieście – zagrożenie czy zasób?
2) Jak obniżyć emisję CO2 i pyłów z naszych domów, mieszkań i samochodów?
3) Zielone miasto – jak zazielenić miasto?
7. Narada składa się z cyklu 3 spotkań w formie on-line, trwających około 3 godzin każde.
8. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zostaną wprowadzeni w obszary tematycznych narad
przez ekspertów, zapoznają się z materiałami prezentującymi działania adaptacji do zmian klimatu
w Gdyni. Następnie będą dyskutować na jej temat, poznając perspektywy innych uczestników oraz
pracując przy wsparciu zaproszonych ekspertów, w tym urzędników.
9. Praca podczas narad przebiegać będzie na forum oraz w 3 grupach. Każda grupa będzie skupiona
wokół jednego z obszarów tematycznych, o których mowa w pkt. 6. Szczegóły pracy zostaną
przedstawione uczestnikom spotkań.
10. Udział w naradach jest nieodpłatny.
11. Organizator zobowiązuje się do wsparcia uczestników narady poprzez:
a. przygotowanie i przeszkolenie z narzędzia elektronicznego, w jakim będzie prowadzona
narada;
b. w miarę możliwości – wypożyczenie sprzętu osobom, które będą go potrzebowały;

c. zapewnieniem materiałów merytorycznych;
d. zapewnienie ekspertów i moderatów podczas pracy w grupach.

Zasady rekrutacji
12. W naradzie może wziąć udział około 30 osób, reprezentujących różne podmioty, wskazane w pkt.
14. W szczególnym przypadku, dla zachowania proporcjonalności i reprezentatywności uczestników
we wskazanych obszarach tematycznych narady, o których mowa w pkt. 6, liczba ta może zostać
zwiększona.
13. Rekrutacja do narady społecznej trwa od 7 do 20 grudnia 2020 r. Jeśli w terminie naboru nie zgłosi
się wystarczająca liczba osób, będzie możliwość dodatkowej rekrutacji po terminie zgłoszeń do
momentu rozpoczęcia narady.
14. Nabór do narady ma charakter celowy i jest kierowany do przedstawicieli organizacji i instytucji
reprezentujących grupy mieszkańców (zwanych dalej podmiotami), takich jak:
a. Spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe;
b. Organizacje pozarządowe i instytucje kultury;
c. Rady dzielnic;
d. Uczelnie, szkoły i instytucje edukacyjne;
e. Biznes;
f. Reprezentanci innych grup (również nieformalnych) zrzeszających lub reprezentujących
mieszkańców.
15. W naradzie może wziąć udział jeden przedstawiciel reprezentujący dany podmiot. W razie
konieczności istnieje możliwość zastąpienia zgłoszonej osoby innym reprezentantem danego
podmiotu.
16. Zgłoszenia do udziału w naradzie są przyjmowane za pomocą:
a. formularza zgłoszeniowego on-line udostępnionego pod adresem:
www.badanialis.pl/narada oraz na stronie gdynia.pl/oklimacie;
b. telefonicznie pod numerem 58 727 39 08;
c. mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl.
17. Osoba zgłaszająca się do udziału w naradzie zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich trzech
spotkaniach, planowanych w dniach:
a. 21.I.2021
b. 6.II.2021
c. 18.II.2021
Dokładne godziny spotkań zostaną określone na podstawie preferencji uczestników, przy założeniu, że
w dni powszednie będą to godziny popołudniowo-wieczorne, a w sobotę – okolice południa.
15. Osoba zgłaszająca się do narady, wybiera maksymalnie dwa obszary tematyczne spośród
wymienionych w pkt. 6, wskazując który z nich jest ważniejszy, a który mniej ważny.
16. Każdy uczestnik będzie pracował podczas narady w jednym ze wskazanych przez siebie obszarów
tematycznych.
17. Grupa pracująca nad danym obszarem tematycznym nie powinna być większa niż 15 osób i nie
mniejsza niż 5. Jeśli do któregoś ze wskazanych obszarów tematycznych zgłosi się mniej niż 5 osób,
nie będzie on przedmiotem narady. Jeśli zgłosi się więcej niż 15 osób, zostaną wybrane zgodnie z
zasadami, określonymi w pkt. 18.
18. Uczestnicy grup zostaną wyłonieni na podstawie wybranych w zgłoszeniu obszarów tematycznych
(wskazanych jako ważniejszy).

a. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do danej grupy przekroczy liczbę miejsc, uczestnicy tej
grupy zostaną wyłonieni w drodze losowania z zachowaniem proporcjonalności podmiotów
wymienionych w pkt. 14;
b. Osobom, które nie zostaną w drodze losowania wybrane do danego obszaru tematycznego,
zostaną zaproponowane miejsca w obszarze, wskazanym jako mniej ważny, o ile będą
w nim wolne miejsca;
c. Osoby, którym nie uda się zakwalifikować do narady, zostaną wpisane na listy rezerwowe.
Kolejność na liście rezerwowej jest zależna od daty przesłania zgłoszenia.
19. W razie rezygnacji z udziału w naradzie osoby z danej grupy, na jej miejsce zostanie wpisana
pierwsza osoba z odpowiadającej jej listy rezerwowej.
20. Organizator poinformuje osoby, które dokonały zgłoszenia udziału w naradzie, drogą mailową bądź
telefonicznie, o rozstrzygnięciu naboru do dnia 4 stycznia 2021 r.

