Laboratorium Popowice
Wspólne tworzenie przestrzeni
dla poprawy jakości życia

DZIAŁANIA LABORATORIUM POPOWICE
Szanowni Państwo - mieszkańcy osiedla Popowice.
Przekazujemy na Państwa ręce pierwsze informacje o projekcie wspieranym przez Komisję Europejską
realizowanym w ramach programu Horyzonty 2020. Projekt zatytułowany “Współtworzenie usług
publicznych w Europie” jest prowadzony przez 10 krajów Unii Europejskiej i potrwa do listopada 2020
roku. Polskę reprezentują Uniwersytet Wrocławski i Fundacja Aktywny Senior. Wspólnie z Państwem
będziemy tworzyć na terenie osiedla “Laboratorium Popowice” nazwane w skrócie ProPoLab.
Zapraszamy do tej współpracy. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie
internetowej projektu www.propolab.f-as.pl oraz u członków realizujących ten projekt:
• MAREK FERENC
• JERZY LECH
• TOMASZ KAPŁON

m.ferenc@f-as.pl
j.lech@f-as.pl
t.kaplon@f-as.pl

tel. 605 257 600
tel. 604 091 506
tel. 503 692 708

Za zgodą Zarządu SMLW “Popowice” będziemy Państwa systematycznie informować o wszelkich
działaniach w ramach tego projektu poprzez publikacje we wkładce dodawanej do każdej gazety
“NASZE POPOWICE” wydawanej przez SMLW “Popowice” w okresie trwania projektu.

PRAGNIEMY PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU NASZE DZIAŁANIA, KTÓRE
MIAŁY MIEJSCE NA POPOWICACH W CIĄGU OSTATNICH MIESIĘCY
Horyzont 2020
Fundusze Europejskie
na rzecz badań i innowacji

Co-creation of Service Innovation in Europe

SPOTKANIE “OTWARTE POPOWICE”
Pierwsze spotkanie inauguracyjne pod nazwą
Spotkanie Otwarte Popowice odbyło się 28
września 2018 w sali św. Eugeniusza przy
ul. Oblatów 1. Wydarzenie to było pierwszym
z planowanej serii spotkań i warsztatów
z mieszkańcami Popowic w ramach Projektu
Laboratorium Popowice. Miało ono służyć
zbadaniu potrzeb mieszkańców pod względem
u sł u g p u b liczn y ch o r a z za a n g a żo wa n iu
mieszkańców w działania tego żywego
laboratorium. W spotkaniu uczestniczyło 70
mieszkańców osiedla oraz 16 gości, między innymi
Jacek Sutryk (Dyrektor Departamentu Spraw
Społecznych UM Wrocławia), Łukasz Kempara
(Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we
Wrocławiu), Józef Bidziński (Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,
przedstawicielka Vantage Development S.A.
Katarzyna Szydłowska-Biskup, specjalista ds.

komunikacji, V-ce prezes SMLW Popowice Bogdan
Słowik, Pracownik Spółdzielczego Klubu “Tęcza”
przy SMLW “Popowice” Eleonora Maras).
Uczestnicy otrzymali pełną dowolność
w zgłaszaniu tematów spotkania, pojawiły się 23
kwestie dotyczące osiedla. Podczas Spotkania
Otwarte Popowice wypracowano wiele
materiałów, które wyznaczają dalsze wspólne
działania mieszkańców w ramach Projektu
Laboratorium Popowice. Notatki sporządzone
przez uczestników podczas spotkania zostały
upublicznione na oficjalnej stronie internetowej
projektu www.propolab.f-as.pl/spotkanie-otwartepopowice. Tam również znajdą Państwo krótkie
podsumowanie spotkania oraz nagrane w trakcie
wywiady. Na tej stronie będą pojawiać się również
inne szczegółowe informacje związane
z realizacją projektu.

BADANIA POTRZEB W USŁUGACH
PUBLICZNYCH

SPOTKANIE “OTWARTE POPOWICE”
PORUSZYŁO KWESTIE LICZNYCH
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, NIE
TYLKO W OBSZARZE USŁUG
PUBLICZNYCH

ANGAŻOWANIE
MIESZKAŃCÓW

WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH
ŚRODKÓW KOMUNIKACYJNYCH

SPOTKANIE “OTWARTE POPOWICE”
ZAANGAŻOWAŁO MIESZKAŃCÓW
DO DZIAŁANIA W
LABORATORIUM POPOWICE

WSPÓLNE TWORZENIE
USŁUG PUBLICZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI

SZKOLENIE NA REPORTERÓW SPOŁECZNYCH
Kolejnym działaniem Laboratorium Popowice we
współpracy z mieszkańcami osiedla było
szkolenie na Reporterów Społecznych. Zostało
ono przeprowadzone przez Brytyjskie
Stowarzyszenie People’s Voice Media, które jest
propagatorem ruchu społecznego Community
Reporting. Stowarzyszenie People’s Voice Media,
od 20 lat stosuje tę metodę, w 2013 roku stworzyło
Sieć Europejskich Reporterów Społecznych
zrzeszających kilkanaście krajów Unii Europejskiej
oraz kilku partnerów z całego globu (Azja,
Ameryka) – my również od niedawna należymy do
tej sieci. Trzydniowe warsztaty w Spółdzielczym
Klubie Osiedlowym “Tęcza” przy SMLW
“Popowice” poprowadziła Rachel Brewster-Wright,
która przyleciała do Wrocławia prosto z Liverpoolu.

Mottem tych warsztatów było proste założenie:
“Uważamy, że ludzie opowiadający swoje historie o
doświadczeniach, które wpłynęły na ich życie, mają
potężną moc. Jeśli masz historię lub
doświadczenie związane z usługami społecznymi
lub życiem z niepełnosprawnością, jesteśmy gotowi
Cię wysłuchać.” Każdy ma coś do powiedzenia na
temat tego gdzie mieszka, czego doświadcza
i czego chciałby doświadczyć. Program
raportowania społecznego daje ludziom platformę
do wypowiadania się – przekazywania
spostrzeżeń na temat swoich społeczności
i otaczającej najbliższej rzeczywistości.
Reporterzy Społeczni dają mieszkańcom Popowic
możliwość usłyszenia ich głosu, dzięki nagrywaniu
i publikowaniu krótkich wywiadów.

Zespół Reporterów
Społecznych po zakończeniu
szkolenia w Spółdzielczym
Klubie "Tęcza" przy SMLW
“Popowice”
Oto zalety życia na
Popowicach, zdaniem
uczestników warsztatów:
- dobra komunikacja z
miastem
- bliskość sklepów i usług
- wszechobecna zieleń
- bliskość kościoła
- bliskość plaży nad Odrą
- sentyment do miejsca
- szkoły z zapleczem
sportowym

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami
popowickich Reporterów Społecznych na stronie
internetowej www.propolab.f-as.pl/reporterzyspoleczni. Będą oni czynnie działać z nami
w Projekcie Laboratorium Popowice, będą
docierać do mieszkańców osiedla. Będą też
zasięgać ich opinii o wszystkim czym chcieliby się
podzielić z tym co jest związane z Popowicami.
Pierwsze obszary, którymi zajmą się Reporterzy
Społeczni będą: - Wypracowanie systemu

wzajemnej komunikacji i informacji na osiedlu Dbanie o zieleń na osiedlu - Umieszczenie Obelisku
wyznaczającego miejsce i kierunek przebiegu 17
południka na Polanie Popowickiej.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się
z nami swoimi spostrzeżeniami, i osobistymi
doświadczeniami. Chodzi o to, abyśmy wspólnie
poprawiali jakość życia na osiedlu.

WARSZTATY BADAWCZO - PROJEKTOWE
Trzecim z naszych działań z mieszkańcami są
warsztaty prowadzone metodą Design Thinking,
które odbyły się w dniach 15, 22, 30 listopada
w zaprzyjaźnionym Spółdzielczym Klubie “Tęcza”
przy SMLW “Popowice”. Wspólnie z uczestnikami
zajęliśmy się jedną z największych potrzeb
mieszkańców Popowic – KWESTIĄ
KOMUNIKACJI I INFORMACJI NA OSIEDLU.
Podczas trzech spotkań udało nam się
doprecyzować problem, zdecydować
o najważniejszych kwestiach, nad którymi chcemy
dalej pracować oraz wypracować mnóstwo
rozwiązań. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności
uczestników spotkań stworzyliśmy bazę

pomysłów, oraz znaleźliśmy rozwiązania.
Pracowaliśmy nad sposobem stworzenia
SĄSIEDZKIEGO SYSTEMU ODDOLNEJ
KOMUNIKACJI. W najbliższym czasie będziemy
testować to rozwiązanie, pytać Państwa o opinie
i sugestie dotyczące tego pomysłu. Chcemy, aby to
mieszkańcy osiedla zweryfikowali i ulepszyli ten
pomysł, ponieważ ma on służyć wszystkim
Popowiczanom. W dalszych miesiącach
opracujemy z Reporterami Społecznymi
i chętnymi mieszkańcami osiedla działania
wdrożenia i kroki do stworzenia propozycji
poprawy jakości życia na osiedlu.

Uczestnicy warsztatów w
Spółdzielczym Klubie “Tęcza”
przy SMLW “Popowice”.
Niektóre z pomysłów
wypracowanych przez
mieszkańców:
- aplikacja wymiany
informacji
- strona internetowa
mieszkańców
- podświetlane tablice
informacyjne
- informacje elektroniczne
w windach
- telefon pomocowy
- Konstytucja Popowic
- grupy wsparcia

W NINIEJSZEJ INFORMACJI PRZEDSTAWILIŚMY PAŃSTWU TYLKO CZĘŚĆ NASZYCH
DZIAŁAŃ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA I ŚLEDZENIA DZIAŁAŃ
TWORZONYCH WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI POPOWIC. BĘDZIEMY INFORMOWAĆ
PAŃSTWA O NASZYCH DZIAŁANIACH ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ WKŁADKI DODAWANEJ
KWARTALNIE DO GAZETKI “NASZE POPOWICAE” WYDAWANEJ PRZEZ SMLW ”POPOWICE”.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ
www.propolab.pl
ORAZ NA FACEBOOKA
www.facebook.com/propolabwroclaw
W świątecznej paczce, Państwa dzieci otrzymały od nas
upominek – wierszyk i breloczek z spółdzielczym Krasnalem
Popowicjuszem. Wyznacza on geometryczny środek
Wrocławia i został wybrany jako symbol projektu Laboratorium
Popowice. Rodzice otrzymali biuletyn w którym zawarta jest
idea projektu.
Życzymy Państwu aby Krasnal Popowicjusz przyniósł
szczęście w nadchodzącym Nowym 2019 roku!

WSPIERAJĄ
NAS:

Horyzont 2020
Fundusze Europejskie
na rzecz badań i innowacji

Fundacja jako partner konsorcjum 10 krajów Unii Europejskiej w
ramach programu Horyzonty 2020 realizuje wraz Uniwersytetem
Wrocławskim projekt “Współtworzenie usług publicznych w
Europie” (”Co-Creation of public services in Europe – CoSIE”).

