
 

PLANOWANIE KULTUROWE W TWOJEJ MIEJSCOWOSCI – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZYMI EKSPERT(K)AMI 

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dedykowanym programie mentoringowym 

umożliwiającym władzom lokalnym i innym lokalnym partnerom z woj. pomorskiego zaprojektowanie procesu transformacji 

przestrzeni przy wykorzystaniu metody planowania kulturowego, w odpowiedzi na konkretne lokalne wyzwania. 

Program obejmuje wsparcie międzysektorowych zespołów (składających się z przedstawicielek/li urzędów, lokalnych 

instytucji kultury i/lub NGOsów, rad gmin/sołectw/dzielnic) w ramach zgłoszonych przez nich tematów problemowych, dla 

których można wdrożyć rozwiązania wykorzystujące metodę planowania kulturowego. Program obejmuje 4 moduły do 

realizacji w maju i czerwcu br.: 

- Etap przygotowawczy  - konsultacje z zainteresowanymi zespołami dotyczące określenia i dopracowania interesujących ich 

tematów i wyborze obszaru wymagającego interwencji/przekształcenia; 

- Warsztat 1  – poświęcony zapoznaniu się z metodą planowania kulturowego, budowie partnerstwa i diagnozy w 

odniesieniu do wybranego obszaru planowanych działań; 

- Warsztat 2 – na temat tworzenia wizji, programowania, narzędzi wdrażania i ewaluacji; 

- Opracowanie rekomendacji dla każdego zespołu w zakresie opisanym jw. 

W programie uczestniczyć będzie 3-5 gmin/dzielnic/miast/miejscowości (łącznie 3-5 zespołów) z woj. pomorskiego. Udział 

jest bezpłatny.  

W związku ze stworzeniem programu dostosowanego do Państwa potrzeb szukamy chętnych do udziału we wszystkich 

modułach programu. O udziale w programie zadecydujemy na podstawie rozmowy z Państwem i wypełnieniu w jej 

następstwie bardziej szczegółowego zgłoszenia. 

Przypominamy, że w swych ogólnych założeniach planowanie kulturowe ma pomóc samorządom osiągnąć następujące cele:  
- stworzenie polityki, która skupi się na realizacji potrzeb i aspiracji społeczności,  
- transformacja przestrzeni miejskiej poprzez dialog, debatę i partycypację,  
- zaplanowanie działań związanych z kulturą, umożliwiających tę zmianę,  
- aktywizacja lokalnych społeczności. 
Szczegółowo z metodologią zapoznają się Państwo w trakcie programu. 
 

Zachęcamy Państwa serdecznie do nadsyłania wstępnych zgłoszeń oraz ewentualnych pytań związanych z udziałem w 

programie do dnia 7 MAJA br. na adres: magdalena.zakrzewska@nck.org.pl oraz katarzyna.szewciow@nck.org.pl  

 

Program mentoringowy odbywa się w ramach projektu URB CULTURAL PLANNING https://urbcultural.eu/ finansowanego z 

programu Interreg Europa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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