Efekty realizacji projektu „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie
i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji
(publicznych)” w Gdyni
Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni
została powołana Uchwałą nr
XII/223/11 Rady Miasta Gdyni z 28
września 2011 r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Gdyni i nadania jej statutu.
Uchwała nr XIV/273/11 Rady Miasta
Gdyni z 23 listopada 2011 r. zmieniła
statut Młodzieżowej Rady Miasta
Gdyni.
24.10.2018 odbyły się wybory do VI
kadencji Młodzieżowej Rady Miasta
Gdyni.

W Gdyni bezpośrednio pracowaliśmy
z Wymiennikownią
(https://wymiennikownia.org/),
Laboratorium Innowacji Społecznych
(http://lis.gdynia.pl/), P. Magdaleną
Annuszek (Naczelnik Wydziału
Obsługi Rady Miasta Gdynia) oraz
Joanna Zielińską (Przewodniczącą
Rady Miasta Gdynia). Za pracę
zespołu odpowiedzialna był
Magdalena Dębna, pracowniczka
Wymiennikowni i Marta Otrębska
opiekunka Młodzieżowej rady
Miasta Gdynia.

zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: efekty pracy przedstawicieli Młodzieżowej
Rady Miasta Gnia

Laboratorium Innowacji Społecznych to samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do
mieszkańców. Wymiennikownia to Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu!
Wymiennikownia to miejsce dla osób w wieku 13-35 lat, w którym można wziąć udział w zajęciach lub
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warsztatach, wymienić się pasjami i pomysłami, poznać ciekawych ludzi, swobodnie spędzać czas,
odpocząć. Ale nie tylko – organizowane są tu także zajęcia dla szkół, spotkania organizacji i przeróżne
eventy robione przez młodzież dla młodzieży.

W Gdyni młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych i razem z
władzami zajęli się następującymi problemami/tematami publicznymi:
Transportem publicznym w Gdyni: 8.12.18 r wiceprzewodniczącym MRMG w imieniu MRM na
spotkaniu z P. Katarzyną Gruszecka-Spychała (wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki) zaproponował
zmiany w rozkładach jazdy autobusów w Gdyni. Postulaty MRM dotyczyły zwiększenia częstotliwości
jeżdżenia autobusów do Gdynia Orłowa w godzinach porannych (ze względu na trzy szkoły średnie,
które się tam znajdują) i dopasowania ich do pracy szkoły.
Rozpoczęli temat większego zaangażowania młodych w budżet obywatelski Miasta. Władze wyraziły
gotowość i deklaracje konsultowania form promocji i dotarcia do młodzieży z informacją o budżecie
obywatelskim i metodach włączenia w niego projektów młodych. W efekcie podjętych rozmów, działań
i informowania młodych i MRM o budżecie obywatelskim – 6.02.2019 r. odbyło się szkolenie dla MRM,
na temat zasad, celów budżetu obywatelskiego w Gdyni.
To co było największym efektem pracy z władzami w Gdyni to wygenerowanie katalogu tematów i
decyzji publicznych, do których władze mogą i rozważą dopuszczenie młodych do współdecydowania.
Tematów i decyzji, które wynikają ze specyfiki i uwarunkowań Miasta Gdyni, gotowości i horyzontów
władz i urzędników i potrzeb Miasta do zasięgnięcia opinii młodych.

Sukcesem jest również włączenie Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS), które jest
instytucją miejską odpowiedzialną za dialog obywatelski władz z mieszkańcami do projektu i
bezpośredniego dialogu z MRM. Władze Miasta i LIS zadeklarowały, że będą włączały
specjalnie MRM w prowadzone procesy konsultacji społecznych w Mieście oraz postarają się
dedykować MRM odrębne działania, które w sposób szczególny będą włączać ich do dialogu z
władzami.
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