Współtworzenie usług publicznych w Europie
„Co-Creation of public services in Europe”
Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 w okresie 2017-2020
Krótki opis projektu

1 grudnia 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Co-creation of public services in
Europe” („Współtworzenie usług publicznych w Europie”) w ramach Programu Horyzont 2020. W
międzynarodowym konsorcjum 24 podmiotów z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej,
Polskę reprezentuje Uniwersytet Wrocławski (UWr) oraz Fundacja Aktywny Senior (FAS).
Projekt, który zakończy się w listopadzie 2020 roku, ma na celu wypracowanie i
przetestowanie w wybranych gminach i regionach Unii Europejskiej innowacyjnych rozwiązań w
zakresie zarządzania publicznego. Ma on przyczynić się do lepszego zaspakajania społecznych
oczekiwań, a równocześnie istotnie przyczynić się do modernizacji zarządzania publicznymi
sprawami. Jest swojego rodzaju eksperymentem testowania podejścia, które ma stać się zasadą
zarządzania na szczeblu lokalnym po 2020 w nowej polityce spójności Unii Europejskiej.
Budżet całego projektu wynosi ok. 4 mln euro. Uczestniczą w nim: uczelnie, biznes,
samorząd lokalny i regionalny, organizacje pozarządowe z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji,
Holandii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Polski.
Polskie

studium

przypadku dotyczyć będzie

innowacji w senioralnej

polityce

mieszkaniowej na szczeblu wielkomiejskim. Dotychczas zdiagnozowane praktyki w największych
polskich miastach pokazują istotny deficyt w tym zakresie. Dlatego wypracowywane i testowane w
projekcie rozwiązania we Wrocławiu na Popowicach mogą posłużyć jako model odniesienia dla
później wdrażanych polityk publicznych w tym zakresie w innych dużych miastach w Europie.
Wśród lokalnych interesariuszy, a jednocześnie partnerów projektu wymienić należy:
samorząd

lokalny

i

regionalny,

spółdzielnie

mieszkaniowe,

deweloperów,

organizacje

pozarządowe, związki wyznaniowe, przedsiębiorców i wreszcie samych zainteresowanych:

mieszkańców w wieku senioralnym, którzy w istotny sposób wpływać będą na opracowywane w
ramach tzw. „żywego laboratorium” rozwiązania (roboczo nazwaliśmy je „ProPoLab”). Efektami
projektu zainteresowana być powinna również administracja rządowa.

Zadania UWr

Zadania Uniwersytetu Wrocławskiego polegają na: weryfikacji wiedzy naukowej i
instytucjonalnej związanej z zagadnieniami: współtworzenia usług publicznych, polityki
mieszkaniowej, polityki senioralnej; stworzeniu modelu mieszkalnictwa senioralnego ze
szczególnym uwzględnieniem

Wrocławia, opracowaniu założeń

„żywego laboratorium”

wdrażanego przez Fundację Aktywny Senior na wrocławskich Popowicach, działaniach związanych
z monitoringiem i ewaluacją wdrażania w/w laboratorium. Ponadto Uniwersytet Wrocławski
prowadził będzie działania związane z upowszechnianiem wyników prac badawczych (udział w
międzynarodowych konferencjach naukowych, opracowania naukowe w formie publikacji
naukowych).

Zadania FAS

Fundacja Aktywny Senior wraz z partnerami odpowiada za żywe laboratorium, czyli
spowodowanie, aby na Popowicach zaistniała formuła mieszkalnictwa społecznego seniorów. Już
nawiązała kontakt z szeregiem instytucji, m.in. Business Centre Club, wrocławscy deweloperzy,
urząd miejski Wrocławia, rady osiedli, lokalne kościoły, szkoły, media, które zadeklarowały
udział w projekcie. Jednak kluczową instytucją, bez której sukces projektu będzie zagrożony, to
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Popowice” jej organy i organizacje z nią współpracujące.
Wyzwanie
Zgodnie z założeniami Programu Horyzont 2020 istotą projektu jest „żywe laboratorium”,
tzn. wspólne wytworzenie modelu społecznego mieszkalnictwa senioralnego na Popowicach, a
następnie sprawdzenie uwarunkowań i możliwości przetestowanie tego modelu.

Warto!
Wrocławskie Popowice będą reprezentatywne dla Polski na szczeblu Unii Europejskiej.
Odwiedzą nas goście z Wielkiej Brytanii. Rozwiązania, które tu wypracujemy i przetestujemy,
będą promowane w lokalnych i regionalnych mediach, nie tylko tradycyjnych, ale też
nowoczesnych. Informacje w językach polskim i angielskim docierać będą również do
międzynarodowej opinii publicznej. Będą również prezentowane kluczowym instytucjom
krajowym i międzynarodowym. Ponadto wyniki prac będą przedstawiane na specjalistycznych
wydarzeniach naukowych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej. W zależności od
jakości wyników będą też przedmiotem rekomendacji Komisji Europejskiej dla państw
członkowskich.

Osoby kontaktowe:
Marian Ferenc, Fundacja Aktywny Senior, m.ferenc@f-as.pl, +48 605 257 600
Jerzy Lech, Fundacja Aktywny Senior, j.lech@f-as.pl, +48 604 091 506

