Foresight Lublin2050
(skrót najważniejszych punktów)

•
•
•

•
•
•
•

Foresight – „spoglądanie w przyszłość”, rodzaj prognozowania, oparty na danych
i modelowaniu
Foresight Lublin2050 – uspołeczniony, konsultowany i współtworzony przez
wszystkich interesariuszy w mieście
Grupy społeczne – młodzież, studenci, seniorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, świata nauki, kultury, mediów, władze samorządowe,
inni
Czas trwania projektu – 10 miesięcy
Czas trwania konsultacji społecznych – 4 miesiące
Publikacja raportu – styczeń 2018
Foresight a Strategia - Foresight nakreśla wizję długookresową, Strategia Rozwoju
nakreśla krótkookresowe cele strategiczne i operacyjne

Foresight Lublin2050
(Materiały prasowe)
1. Co to jest Foresight?
Foresight jest to rodzaj prognozowania. Samo słowo „foresight” można przetłumaczyć jako
„spoglądanie w przyszłość”. Nie oznacza to jednak, że narzędzie to służy do przewidywania
przyszłości, ale do stworzenia możliwych scenariuszy wydarzeń.
Opracowana w wojsku, a rozwinięta przez sektor prywatny metoda badań nad przyszłością
coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w administracji publicznej na całym świecie.

2. Czym Foresight Miejski wyróżnia się od innych?
Foresighty Miejskie prowadzone przez Pracownię Miejską charakteryzują się wysokim
uspołecznieniem procesu. Zależy nam na włączeniu mieszkańców i braniu pod uwagę ich
głosów na każdym etapie opracowywania projektu. Zależy nam zwłaszcza na spotkaniu
z młodzieżą i rozmowa z nimi o przyszłości i najbliższych planach i przeszkodach. To oni
będą faktycznymi adresatami projektu, dlatego zależy nam na tym, aby czuli się
współautorami rozwiązań i pomysłów.

3. Jaki jest cel Foresightu?
Celem Foresightu, w perspektywie długoterminowej, jest przygotowanie miasta i jego
mieszkańców na nadchodzące zmiany. Odbywa się to poprzez wypracowanie wraz
z mieszkańcami scenariuszy rozwoju miasta w formie prawdopodobnych scenariuszy
rozwoju miasta.

Celem dodatkowym jest wzmacnianie relacji i współpracy międzysektorowej, która stanowi
ważny element śmiałego i zrównoważonego rozwoju miasta.

4. Czym Foresight różni się od Strategii Rozwoju?
Foresight nie jest planem działania, a mówi co potencjalnie jest przed nami, jakie zdarzenia
mogą lub prawdopodobnie się wydarzą. Foresight, przez sformułowaną w nim wizję rozwoju
stanowić może dokument nadrzędny dla polityki rozwojowej miasta i być podstawą do
określania krótkoterminowych, instrukcji wykonawczych zawartych w kolejnych Strategiach.

5. Kto weźmie udział w tworzeniu i konsultowaniu Foresightu?
Zaangażowanie społeczne w Foresight Lublin2050 będzie dwojakie: 1. Wyłoniona zostanie
grupa około 15-20 osób, przedstawicieli grup interesariuszy, którzy wejdą w skład stałej
grupy Ekspertów Lokalnych, bezpośrednio współtworzących w formie warsztatowej
ostateczne scenariusze rozwoju miasta, 2. Między majem a wrześniem odbędą się szerokie
konsultacje społeczne, które będą polegać na dotarciu badaczy do grup interesariuszy
i rozmowa z nimi o przyszłości Lublina, z użyciem różnych metod partycypacyjnych.
Grupy z którymi będziemy chcieli współpracować to przede wszystkim: dzieci, młodzież,
studenci, seniorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki,
kultury, mediów, a także władze samorządowe.

6. Jakie są korzyści z Foresightu?
Do najważniejszych korzyści płynących z przeprowadzenia Foresightu należą:
•
•
•
•
•

uzyskanie narzędzia do świadomego kreowania przyszłości miasta,
przygotowanie miasta do pełnego wykorzystania szans i redukcji ryzyka związanego
z jego rozwojem,
umożliwienie mieszkańcom współrządzenia i współdecydowania o przyszłości
miasta,
wzmocnienie dialogu społecznego z najważniejszymi interesariuszami,
wdrożenie nowych rozwiązań podnoszących poziom partycypacji społecznej,
aktywizacja lokalnej społeczności i wzmacnianie tożsamości lokalnej.

7. Harmonogram (zaplanowane działania)
Dialog o Przyszłości Lublina - 21 - 22 kwietnia 2017
Konferencja otwarcia projektu. Co warunkuje rozwój Lublina? Jakie czynniki rozwoju należy
wziąć pod uwagę? Jakie są obawy mieszkańców? Jakie są szanse i zagrożenia, jaki
potencjał drzemie w Lublinie? Chcemy wyłonić pierwszych liderów opinii, którzy będą
wspierać nas przez cały proces prognozowania przyszłości Lublina.
Analiza trendów - marzec - maj 2017

Przeprowadzimy szczegółową analizę trendów i danych statystycznych, która posłuży
następnie do skonstruowania modeli prognostycznych oraz scenariuszy rozwoju miasta.
Warsztaty eksperckie – czynniki dominujące - 2 spotkania warsztatowe
Spotkamy się z lokalnymi ekspertami, którzy przeniosą globalne i krajowe trendy na kalkę
miasta. Pomogą nam lepiej zrozumieć lokalny kontekst i wybiorą czynniki, które wydają się
być dominujące w kształtowaniu najbliższych 30 lat rozwoju Lublina.
Konsultacje społeczne - maj - wrzesień 2017
Zaprosimy do dialogu mieszkańców Lublina, reprezentantów organizacji pozarządowych,
działaczy społecznych, młodzież, seniorów, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji
publicznej. Zapytamy każdą grupę o jej wizję rozwoju Lublina
Prognozowanie FORMAT - maj - wrzesień 2017
Metodologiczna podstawa naszych działań prognostycznych. FORMAT to innowacyjne
narzędzie umożliwiające szczegółowe zbadanie i modelowanie potencjalnych kierunków
rozwoju miasta na podstawie analiz trendów i danych historycznych.
Warsztaty eksperckie – scenariusze rozwoju - 2 spotkania warsztatowe
Ponowne spotkania z lokalnymi ekspertami to praca nad stworzeniem wiarygodnych
scenariuszy rozwoju, odpowiadających na obawy mieszkańców, wypracowanych na
podstawie zebranych dotychczas materiałów, analiz i modelowania przyszłości.
Konferencja zamykająca projekt - grudzień 2017
Podsumowanie działań prowadzonych w trakcie całego projektu Foresight Lublin2050 oraz
prezentacja scenariuszy rozwoju Lublina.
Publikacja Raportu Lublin2050 - styczeń 2018

