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wprowadzenie

design
thinking

Nie zaryzykujemy stwierdzenia, że projekt
Wspólne miasto zmienił sytuację

w Świdwinie o 180 stopni. Nasze
założenia
były inne.
zaprosić
W warsztatach
wzięłoChcieliśmy
udział 15 osób.
mieszkańców
doŚwidwina,
dialogu
ireprezentuj
wyposażyć
ich
warsztatach
wzięło udział
15 osób.
To W
mieszkańcy
ący

wróżne
narzędzia,
pozwolą
sprawy
To mieszkańcy
Świdwina,
reprezentuj
ący
grupy, które
punkty
widzeniawziąć
i doświadczenia.
w swoje
ręce.
Design
Thinking
nadaje
się
różne grupy, punkty widzenia i doświadczenia.
do
tego idealnie.
Pracowaliśmy
w trzech międzypokoleniowych
Pracowaliśmy
międzypokoleniowych
zespołach.
Każdywz trzech
nich zmierzył
się z innym
zespołach.
Każdy
z nich zmierzył się z innym
wyzwaniem
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ektowym.
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design thinking

w poszukiwaniu
innowacyjnych rozwiązań

Na czym polega
Design Thinking?
Design Thinking (DT) to podejście do
twórczego rozwiązywania problemów,
które w centrum uwagi stawia potrzeby
użytkownika. Jest szeroko wykorzystywane w biznesie, choć równie dobrze
sprawdza się w działalności kulturalnej
i inicjatywach społecznych.

głównych

założeń

Design

Thinking. Nie mamy ambicji tworzenia
rozbudowanego

opracowania

teoretycznego, dlatego ograniczymy się
do informacji, że istnieje wiele definicji
Design Thinking, a większość z nich
podkreśla

kluczową

rolę

zrozumienia

potrzeb odbiorców. Zamiast tego chcemy
pokazać

kilka

rozwiązań,

które

są

najlepszym dowodem na to, że DT ma
praktyczne zastosowanie.

to typ rozrywki, jaki większość z nas
wybiera, żeby rozerwać się ze znajomymi.
Francisco

Opera,

która

moderatorów

Design Thinking) z prośbą o pomoc.
Zespół

rozpoczął

pracę

od

badań.

Przeprowadził dziesiątki rozmów z ludźmi
świata

sztuki,

w

inspiracji

odwiedzał

teatry

imprezy

i

poszukiwaniu

eksperymentalne
kulturalne.

Wśród

wniosków pojawiły się między innymi
konieczność
towania
oraz

zupełnego

przeprojek-

doświadczenia

użytkowników

konieczność

potencjalnych

wyjścia

klientów

i

do

walki

o

ich

uwagę.
Burza

mózgów

przyniosła

wiele

interesujących pomysłów. Część z nich
udało

się

zmagania,

koneserów. Powiedzmy wprost - nie jest

postanowiła

Stanforda,

przyszłych

wdrożyć
opery.

i

odczarować

Kojarzycie

rapowe

pojedynki? Wyobraźcie sobie podobne

Opera zazwyczaj kojarzy się ze sztuką dla

obraz

Uniwersytetu

kształcący

wizerunek

San Francisco Opera Lab

Ten

(wydział

ze

Głównym założeniem tego tekstu jest
nakreślenie

jej pracownicy zwrócili się do d.school

zmienić
w

2016

San
roku

otwierała nową scenę na 299 miejsc.
Poszukując nowych możliwości działania

w

których

odgrywają...tenorzy.
która

pozwala

główną

Albo
Wam

rolę

fotobudkę,
przymierzyć

ekstrawaganckie stroje z przedstawień.
Nietypowych rozwiązań było więcej: od
koncertów
wykonawców,

obiecujących
przez

młodych
serwowanie

operowych drinków, aż po zabawne opisy
przedstawień na stronie internetowej.

Projekt „Wspólne miasto” jest realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

wspólne miasto

raport

design thinking

w poszukiwaniu
innowacyjnych rozwiązań

Na czym polega
Design Thinking?
Det Gode Køkken
z
Z San Francisco przenosimy się do Danii,

obecnością

najbliższych,

teraz

pogłębiała uczucie izolacji.

konkretniej - do Holstebro. W 2007 roku
gmina wykorzystała Design Thinking do

Zrozumienie potrzeb obu grup pozwoliło

przebudowania

na

systemu

dożywiania

seniorów.

wprowadzenie

usprawnień,

które

bezpośrednio przełożyły się na jakość
całej usługi.

Na pierwszy rzut oka sprawa wydawała
się

sukces,

Zmieniła się komunikacja. Nowe menu

wystarczyło zmienić menu na takie, które

prosta:

było stylizowane na menu restauracyjne:

będzie atrakcyjne dla starszych osób.

tak,

Okazało

degustacji

się

aby

osiągnąć

jednak,

że

problem

był

aby

dać

seniorom

jedzenia.

poczucie

Wśród

propozycji

bardziej złożony. Kłopotem była nie tyle

p o j a w i ł a s i ę tygodniowa niespodzianka -

jakość jedzenia, co jego otoczka.

pozycja,

która

pozwoliła

eksperymentowanie

w

Z jednej strony, personel przygotowujący

pracownikom.

posiłki czuł się wypalony i zdemoty-

bezosobowych

wowany. Praca kucharzy była monotonna

taśmie

i

taśmy

dołączono

karty,

chęci

mogli

zostawiać

przypominała

produkcyjnej.

obsługę
Pomimo

Aby

kuchni
odejść

doświadczeń

produkcyjnej,
na

pracy

do

na
jej
od
na

posiłków

których

seniorzy

wiadomości

eksperymentowania, przez kilka miesięcy

pracownikom kuchni. Komentarze były

obowiązywało to samo, powtarzane do

odczytywane na odprawach zespołu, co

znudzenia menu.

podniosło jego morale.

Równocześnie, sami seniorzy czuli, że nie

Wprowadzone

zmiany

mają wpływu na wybór posiłków, które

wymierny

efekt.

W

spożywają. Dodatkowo, wielu z nich było

tygodnia

wzrost

przygnębionych jedzeniem w samotności.

wyniósł 500%. W ciągu 3 miesięcy liczba

Czynność, która kiedyś kojarzyła im się

klientów urosła z 650 do 700.

ciągu

zamówień

przyniosły
pierwszego
posiłków
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Na czym polega
Design Thinking?
Inne przykłady wykorzystania DT

Efekty wykorzystania Design Thinking są
widoczne również w Polsce. W 2013 roku

Podejście
szerokie

Design

Thinking

zastosowanie.

znajduje

Być

może

b y ł o g ł o ś n o o a k c j i Think Blue! m a r k i
Volkswagen.

Za

sprawą

współpracy

korzystasz z rozwiązań, które powstały

Dobocom i Design Thinking Institute do

podczas

Poznania, Gdańska i Torunia zawitały

procesów

prowadzonych

tą

metodą i nawet nie zdajesz sobie z tego

Rekuperatory

sprawy!

odchody,

-

pojemniki

na

zainspirowane

jednorękiego

psie

grą

bandytę.

w

Właściciele

Dobrym przykładem są programy, których

czworonogów,

działanie

zwierzakach, mieli szansę pociągnięcia

(w

mechanizmie:
wydanych

skrócie)
robisz

opiera

zakupy,

środków

wraca

się

na

i

wygrania

po

a

część

za

na

Twoje

swojego pupila. Akcja w zabawny sposób

konto. Pionierem tego typu rozwiązań był

dźwignię

sprzątający
zabawki

dla

zachęcała do dbania o czystość osiedli.

Bank of America, który w 2004 roku
w p r o w a d z i ł u s ł u g ę Keep the Change ,

Design Thinking w Świdwinie

wykorzystując właśnie Design Thinking.
W

ramach

Wspólne

projektu

miasto

Projektowanie rozwiązań skupionych na

sprawiliśmy, że podejście DT zawitało

realnych

również do Świdwina. Naszym celem było

problemach

użytkowników

sprawdziło się także w przypadku firmy

stworzenie

General

oddolne

Electric,

która

za

sprawą

wstępnych

inicjatywy.

koncepcji

Chcieliśmy,

na
żeby

współpracy Douga Dietz'a i pionierów

lokalni społecznicy zyskali wiedzę oraz

Design Thinking z IDEO stworzyła serię

narzędzia, umożliwiające wpływ na swoje

sprzętu

Adventure ,

medycznego

zmieniającego

doświadczenie

najbliższe otoczenie.

małych

pacjentów. Coś, co wywoływało stres,

Na

nagle

opisaliśmy etapy naszej pracy i jej efekty.

zmieniło

przygodę.

się

w

ekscytującą

kolejnych

stronach

szczegółowo

Sprawdź, jak wyglądał proces!
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jak pracowaliśmy?

proces
od środka

Spędziliśmy dwa dni w gościnnych
progach świdwińskiego zamku,
przechodząc przez kolejne etapy Design
Thinking
i szukając
pomysłów
lokalne
W warsztatach
wzięło
udział 15 na
osób.
inicjatywy.
warsztatach
wzięło udział
15 osób.
To W
mieszkańcy
Świdwina,
reprezentuj
ący
To mieszkańcy
Świdwina,
ący
różne
grupy, punkty
widzeniareprezentuj
i doświadczenia.
Sprawdź,
co
udało
się
nam
wypracować
różne grupy, punkty widzenia i doświadczenia.
i Pracowaliśmy
poznaj głównych
bohaterów
spotkania!
w trzech
międzypokoleniowych
Pracowaliśmy
międzypokoleniowych
zespołach.
Każdywz trzech
nich zmierzył
się z innym
zespołach.
Każdy
z nich zmierzył się z innym
wyzwaniem
proj
ektowym.
wyzwaniem proj ektowym.
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15

12

osób biorących udział

godzin pracy

w procesie

86

9

wygenerowanych pomysłów

koncepcji poddanych
pierwszym testom
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uczestnicy
i uczestniczki

W warsztatach wzięło udział 15 osób.
To mieszkańcy Świdwina, reprezentujący
różne grupy, punkty widzenia i
doświadczenia.
Pracowaliśmy w trzech międzypokoleniowych zespołach. Każdy z nich zmierzył
się z innym wyzwaniem projektowym.

Regina Barszcz, Zygmunt Bąk, Elżbieta Choj nacka,
Sebastian Gutowski, Anna Halak,
Ksawier Kaczyński, Maria Kondracka, Joanna Kruk,
Patrycj a Kruk, Janina Lewandowska, Renata Nizioł,

pomysły
generowali

Magdalena Sobieraj , Piotr Stachurski,
Joanna Stryj -Zott
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wejście w buty
innych mieszkańców

Krok 1.
Empatia
W

Design

przyjęcie

Thinking

kluczowe

perspektywy

jest

użytkownika.

Rozmawialiśmy

z

różnych

seniorów,

młodzieży,

dziećmi,

ale

grup:

Ma nam w tym pomóc etap empatii,

rodziców

z

czyli pierwszy krok procesu.

weekendowych
roboczo

przedstawicielami
też

mieszkańców .

określiliśmy

osoby,

Tak
które

Podczas warsztatów często spotykamy

wyjechały ze Świdwina na studia lub do

się z sytuacją, w której uczestnicy trafiają

pracy i wracają do miasta jeden-dwa razy

na

w miesiącu, szukając dla siebie oferty

salę

szkoleniową

z

konkretnym

pomysłem na działanie. Wiedzą co chcą

atrakcyjnego spędzania czasu.

zrobić i na ogół mają pomysł na pierwszy
krok.

Równocześnie,

wielu

z

nich

W skład pakietu weszły: opis Persony

towarzyszy obawa o to, czy uda im się

(kilka zdań na temat rozmówcy), mapa

przyciągnąć odbiorców.

empatii

(cytaty

z

wywiadu,

uporządkowane w 4 główne kategorie)
Dobrze

przeprowadzony

etap

empatii

minimalizuje to ryzyko. Pracując w opar-

oraz

zestaw

grafik,

ilustrujący

wypowiedzi.

ciu o podejście DT nie zaczynamy od
pomysłów. Na nie przyjdzie czas później.

Z a p r o s i l i ś m y z e s p o ł y d o wejścia w buty

Punktem

poznanie

innych mieszkańców. I choć nie było to

odbiorców, spojrzenie na problem ich

łatwe zadanie, udało się nam osiągnąć

oczami.

coś

wyjścia

jest

ważnego.

zrozumieli,

że

Uczestnicy
ich

warsztatów

rolą

nie

jest

W p r o j e k c i e Wspólne miasto i n t e r e s o w a ł a

naprawianie

nas perspektywa mieszkańców Świdwina.

wczucia się w ich emocje i motywacje.

rozmówców,

ale

próba

I to właśnie na nich skupiliśmy się na
początku procesu.

Dzięki

temu,

międzypokoleniowe
Każda

z

grup

opracowany
które

na

otrzymała
podstawie

przeprowadziliśmy

że

stworzyliśmy
zespoły,

ich

materiał,

członkowie mogli przez chwilę spojrzeć

wywiadów,

na Świdwin z zupełnie innej perspektywy.

przed

A to otwierało nowe możliwości.

rozpoczęciem zajęć.

Projekt „Wspólne miasto” jest realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

wspólne miasto

raport

design thinking

co jest
realnym problemem?

Krok 2.
Diagnoza potrzeb
oczami

Dodatkowo, poprosiliśmy każdy zespół o

mieszkańców było punktem wyjścia do

wybór jednej potrzeby do dalszej pracy,

drugiego

Design

kierując się zasadą, że łączenie ze sobą

Thinking. Dzięki dogłębnej diagnozie

wielu potrzeb w jedną utrudnia tworzenie

potrzeb

efektywnych

Spojrzenie

na

Świdwin

etapu

procesu

łatwiej

było

nam

ustalić

rozwiązań

(liczba

opcji,

które odpowiadają na kilka problemów

kierunek działań.

równocześnie jest o wiele mniejsza niż
Zrozumienie
jednym

z

potrzeb

odbiorcy

trudniejszych

zadań,

jest
przed

liczba

możliwości,

dedykowanych

konkretnemu zagadnieniu).

jakimi stoją uczestnicy procesów DT, nie
tylko w Świdwinie. Łatwo tutaj o zgubie-

W momencie, gdy każda grupa określiła

nie unikalnej perspektywy rozmówcy na

najbardziej interesującą z jej perspektywy

rzecz

własnych

potrzebę Persony, zaprosiliśmy zespoły

potrzebach. Dodatkowo, często pojawia

do stworzenia różnych wersji wyzwań

się pokusa, aby widząc problem, od razu

projektowych.

starać

wykorzystaliśmy

skupienia

się

rozwiązań.
zachowanie,

się

na

tym

w

Choć

to

naturalne

moglibyśmy... ,

ryzyko

przeoczenia

zastanowienia

się

sposobami

poprawy

ważnych informacji.

celu

Jak

strukturę

myśleć
rodzi

kategoriach

W
która

ułatwia

nad

możliwymi
sytuacji

mieszkańców.
Pracując z grupą staraliśmy się zwrócić
uwagę

na

Chcieliśmy
udział

powyższe
przekonać

w

zagrożenia.

osoby

warsztatach,

że

biorące
warto

Finalnie

wypracowaliśmy

odnoszące

się

do

3

różnych

wyzwania,
aspektów

życia w Świdwinie. Poszczególne zespoły

zainwestować nieco więcej czasu w ana-

chciały

lizę

międzypokoleniowej wspólnoty, znaleźć

wypowiedzi

tworzyć

Person,

bardziej

żeby

później

kompleksowe,

sposoby

budować
aktywnego

poczucie

spędzania

czasu

od

przez rodziny z dziećmi oraz ułatwiać

wypisania wszystkich potrzeb, jakie grupa

interakcje młodzieży tak, aby dawać jej

zauważyła w wywiadach. Grupowaliśmy je

poczucie wpływu.

w podobne kategorie i zastanawialiśmy

To

się,

generowania

przemyślane

na

projekty.

które

Zaczęliśmy

będziemy

w

stanie

odpowiedzieć poprzez oddolne działania

baza,

którą

wykorzystaliśmy
pomysłów

do

podczas

drugiego dnia pracy.

w mieście. -
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jak odpowiedzieć
na potrzeby?

Krok 3.
Generowanie pomysłów
Żeby wpaść na dobry pomysł, trzeba

Bawiliśmy

mieć ich wiele. Słowa Linusa Paulinga,

nowe produkty, stanowiące połączenie

amerykańskiego

znanych

oddają

główne

noblisty

dobrze

założenie

trzeciego

etapu Design Thinking.

się

kreatywnością,

Gang

marek.

(Gillette+Biedronka
miejska

z

czy

Żyleciaków
kapslowa

dedykowaną

(Świdwin+Coca-Cola)
Podczas generowania pomysłów zależy

tworząc

to

gra

aplikacją
tylko

kilka

zgłoszonych opcji.

nam na stworzeniu możliwie dużej ilości
potencjalnych rozwiązań. Choć w tym

Właściwą sesję generowania pomysłów

momencie

być

podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej

dopracowane, ważne, żeby postawić na

koncepcje

zaprosiliśmy uczestników i uczestniczki

k o n k r e t . H a s ł a w s t y l u : warsztaty , miejsce

warsztatów

spotkań a l b o wyjazd integracyjny n a

wypisywania

pierwszy rzut oka mogą wydawać się

Następnie, przeszliśmy do drugiej części

atrakcyjne. Kiedy przyjrzymy im się bliżej,

zadania, w której grupy mogły swobodnie

szybko okazuje się, że w zasadzie nie

wymieniać

wiadomo, co autorzy pomysłu mieli na

nawzajem

myśli. Dobre pomysły nie pozostawiają

koncepcje.

niedomówień,

w

nie

muszą

jakim

się

w

pomysłami

zgłoszone

i

ciszy.

rozwijać

przez

siebie

W ciągu 20 minut zespoły wygenerowały
łącznie

jeszcze

samodzielnego

kierunku

zmierzamy.
Co

do
rozwiązań

pomaga?

Na

pewno

86

rozwiązań!

Ciężko

byłoby

wykorzystać wszystkie koncepcje w ciągu

różnorodność i nie przywiązywanie się do

weekendowego

zgłaszanych

poprosiliśmy każdą z grup o wybór 3

pomysłów.

Wzajemna

inspiracja i otwartość na wprowadzenie

spotkania,

dlatego

najlepszych ich zdaniem pomysłów.

zmian z pewnością mogą się przydać!
W
Zanim

przeszliśmy

wstępnymi
działania,

do

pomysłami
zaprosiliśmy

rozgrzewki twórczej.

pracy
na

nad

lokalne

grupę

do

podjęciu

decyzji

pomocna

była

m a t r y c a Wow/How/Now - n a r z ę d z i e , k t ó r e
pozwala

uporządkować

pomysły

uwzględniając ich innowacyjność i realną
możliwość wdrożenia.
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wstępne
koncepcje

pierwsze
pomysły

Zespoły wypracowały w sumie 86
pomysłów, dedykowanych mieszkańcom
i mieszkankom Świdwina.
W warsztatach wzięło udział 15 osób.
Poprosiliśmy
grupy
o przygotowanie
warsztatach
wzięło
udział
15 osób.
To W
mieszkańcy
Świdwina,
reprezentuj
ący
krótkich
opisów
trzech
najbardziej
To mieszkańcy
Świdwina,
ący
różne
grupy, punkty
widzeniareprezentuj
i doświadczenia.
obiecujących
rozwiązań.
różne grupy, punkty widzenia i doświadczenia.
Pracowaliśmy w trzech międzypokoleniowych
Pracowaliśmy
międzypokoleniowych
zespołach.
Każdywz trzech
nich zmierzył
się z innym
zespołach.
Każdy
z nich zmierzył się z innym
wyzwaniem
proj
ektowym.
wyzwaniem proj ektowym.
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zespół 1.
Perspektywa:
Punktem wyjścia do pracy zespołu była
Helena - aktywna seniorka, chcąca stworzyć
ofertę dla starszych mieszkańców Świdwina.

Pomysł 1. Otwarty dom pokoleń
Stworzenie miejsca dziennych spotkań ludzi
w przyjaznej atmosferze w celu wspólnego
spędzania czasu i łączenia pokoleń.

Pomysł 2. Budowa tężni
Miejsce do spotkań przy krzewieniu zdrowego trybu życia oraz miejsce odpoczynku
i relaksu.

Pomysł 3. Miejsce do gry w bule
Główną ideą jest propagowanie ruchu na
świeżym powietrzu, a przy okazji integracja
ludzi.
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zespół 2.
Perspektywa:
Zespół zastanawiał się nad stworzeniem
oferty dla rodziców z dziećmi, zainteresowanych wypoczynkiem na świeżym
powietrzu. Inspiracją była postać Kamili.

Pomysł 1. Tężnia w parku
Ulubione miejsce w Świdwinie: zdrowie,
rekreacja, relaks, turystyka piesza, uatrakcyjnienie parku.

Pomysł 2. Mapa skarbów QR
Stała gra miejska: zaangażowanie osób
w różnym wieku, urozmaicone zadania
ruchowe, logiczne, wykorzystanie całej
topografii miasta. Możliwość aktualizacji gry,

Pomysł 3. Bitwa o krowę odświeżona formuła
Zaangażowanie mieszkańców w każdym
wieku. Zabawy i gry podwórkowe, podróż
w przeszłość, średniowieczna piniata krówki, krojenie krówek, warsztaty robienia
krówek.
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zespół 3.
Perspektywa:
Ostatni zespół spojrzał na Świdwin oczami
Justyny - tegorocznej maturzystki,
zainteresowanej możliwościami spędzania
czasu przez lokalną młodzież.

Pomysł 1. Klub młodzieżowy:
Młodzi nad Regą
Stworzenie własnej przestrzeni dla młodzieży.
Młodzież sama tworzy przestrzeń (aranżacja),
a wewnątrz znajduje się skrzynka na pomysły.

Pomysł 2. Kalendarz imprez
Tworzony przez młodzież poprzez ankiety
internetowe terminarz z atrakcyjnymi warsztatami, spotkaniami autorskimi, koncertami itp.

Pomysł 3. Impreza
Dyskoteka z ciekawymi dla młodzieży
gośćmi. Wywiad z muzykiem. Zbiórka
charytatywna.
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rozwijanie
wstępnych koncepcji

Krok 4.
Prototypowanie
Nawet najlepszy pomysł nie będzie

W Design Thinking wyróżnia się różne

wiele

rodzaje

wart,

dopóki

pozostanie

wyłącznie w sferze koncepcji. Czwarty

prototypów.

Do

najbardziej

tym:

storyboard,

popularnych zalicza się:

etap Design Thinking - prototypowanie
- pozwala na sprawdzenie potencjału

prototypy

2D,

w

rozwiązań i ich usprawnianie.

schemat i moodboard,
prototypy 3D - makiety i prototypy

Do tego etapu naszej pracy dotrwało

fizyczne (modele),

dziewięć pomysłów. Po trzy w każdym

scenki.

zespole. Skrótowo przedstawiliśmy je na
poprzednich stronach.

Wszystkie grupy, biorące udział w świdwińskich

Jak wyglądało prototypowanie? Pierwsze
podejście

do

rozwijania

warsztatach,

postawiły

na

makiety.

propozycji

s t a n o w i ł o w y p e ł n i e n i e k a r t y 3 pomysły

Z przyjemnością obserwowaliśmy pracę

oraz szybkie prezentacje.

zespołów. Różnica wieku i doświadczeń
nie miała znaczenia. Wszyscy mieli jeden

Każdy

z

zespołów

otrzymał

od

pozostałych uczestników i uczestniczek
informacje

zwrotne

głosowania

z

w

postaci

miejscem

na

cel: stworzyć jak najlepsze (ale nadal
proste) wizualizacje swoich idei.

kart

krótkie

To

prawdopodobnie

uzasadnienie wyboru. Dzięki temu grupy

dynamiczny

mogły

Niektórzy

zweryfikować

swoje

założenia.

najbardziej

moment
mówią,

naszej
że

pracy.

na

czas

wstępne

p r o t o t y p o w a n i a Design Thinkinh zamienia

testy (o tym za moment), żeby przekonać

się w Design Doing . M i m o p r e s j i c z a s u ,

się,

osoby biorące udział w procesie stanęły

Oprócz

tego,

które

przeprowadziły

pomysły

mają

największy

potencjał na wdrożenie.

na

wysokości

czytelne

i

zadania.

świetnie

Makiety

oddawały

poszczególnych

s p o s ó b feedback p o s ł u ż y ł y d o w y b o r u

prawdziwy

trzech

dopiero testy, które stanowiły dopełnienie

pomysłów,

zostały sprototypowane.

które

potencjał

miały

Choć

ideę

Szybkie głosowanie i uzyskany w ten
najlepszych

rozwiązań.

były
ich

pokazać

etapu prototypowania.
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jak inni
oceniają rozwiązanie?

Krok 5.
Testowanie
Ostatni etap procesu Design Thinking,

Następnie,

testowanie, pozwala na sprawdzenie,

elementów, które można ulepszyć lub

jak

które wymagają doprecyzowania. Dzięki

inne

osoby

odbierają

nasze

pomysły.

przechodzimy

do

tych

temu krytyka jest konstruktywna, twórcom
rozwiązań łatwiej zrozumieć perspektywę

Choć wywiady z Personami są punktem

kogoś z zewnątrz, a same testy wnoszą

wyjścia

do

dodatkową wartość - propozycje, które

Design

Thinking

projektowania
ma

rozwiązań,
do

grupa może (ale nie musi) wykorzystać

produktów, usług i inicjatyw, z których

podczas tworzenia kolejnej, ulepszonej

korzysta więcej osób.

wersji prototypu.

W osiągnięciu tego celu pomagają testy.

Co

Nie tylko poszerzają one perspektywę

podczas

zespołu o spojrzenie z zewnątrz - być

wszystkim pokazały, że każdy z trzech

może

finalnych

ważniejsze

testowania

pozwala

prowadzić

jest

to,

na

że

etap

wychwycenie

dały

nam

testy,

zajęć

w

przeprowadzone

Świdwinie?

pomysłów

ma

Przede

potencjał

do

wdrożenia. Efekty prac poszczególnych

niedoróbek, potencjalnych zagrożeń oraz

grup

wątpliwości, które grupa zaangażowana

k i l k u k r o t n i e s ł y s z e l i ś m y : To jest super,

cieszyły

w twórczą pracę łatwo może przeoczyć.

chętnie z tego skorzystam! Z d r u g i e j
strony,

informacje

Jest kilka sposobów na przeprowadzenie

skupić

testów.

początkowo

My

postawiliśmy

na

prostą

się

się

zwrotne

na
nie

zainteresowaniem,

pozwoliły

aspektach,
zostały

które

uwzględnione

f o r m u ł k ę : Podobało mi się, chciał(a)bym... ,

przez grupy. To z kolei daje przestrzeń do

która zaprasza testerów do rozwijania

dalszego rozwoju koncepcji - już poza

pomysłu razem z jego autorami.

projektem

Wspólne

nadzieję,

że

miasto .

Mamy

przynajmniej

część

Na czym to polega? Udzielając informacji

wypracowanych

zwrotnej zaczynamy od mocnych stron

pomysłów

pomysłu: tego co działa, aspektów, które

zostanie wdrożona w Świdwinie. Komplet

pozytywnie zaskakują lub - po prostu -

rozwiązań

wzbudzają dobre emocje.

stronach.

w

podczas

spotkania

najbliższych

miesiącach

prezentujemy

na

kolejnych
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propozycje
rozwiązań

od pomysłu
do prototypu

Podczas warsztatów zespoły prezentowały
wypracowane propozycje rozwiązań
i tworzyły proste prototypy pomysłów.
W warsztatach wzięło udział 15 osób.
Szybkie
testy pozwoliły
rozwinięcie
warsztatach
wzięło na
udział
15 osób.
To W
mieszkańcy
Świdwina,
reprezentuj
ący
początkowych
koncepcji:
pojawiły
się
To mieszkańcy
Świdwina,
ący
różne
grupy, punkty
widzeniareprezentuj
i doświadczenia.
nowe
elementy
i
usprawnienia.
Finalnie
różne grupy, punkty widzenia i doświadczenia.
powstały
trzy propozycje
rozwiązań.
Pracowaliśmy
w trzech międzypokoleniowych
Pracowaliśmy
międzypokoleniowych
zespołach.
Każdywz trzech
nich zmierzył
się z innym
zespołach.
Każdy
z nich zmierzył się z innym
wyzwaniem
proj
ektowym.
wyzwaniem proj ektowym.
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Parkowe bule
Miejsce, które integruje pokolenia, a w dodatku pozwala aktywnie spędzać czas?
Pomysł Eli, Asi, Marysi, Sebastiana i Zygmunta pokazuje, że to możliwe.

Propozycja wykorzystuje potencjał

Gracze mieliby możliwość rezerwacji

Parku Miejskiego, umożliwiając

pola do gry oraz wypożyczenia

atrakcyjne spędzanie czasu na

sprzętu po wcześniejszym kontakcie.

świeżym powietrzu,

Rozwiązanie ma potencjał do

Pomysł rozwija koncepcję zgłoszoną

rozwoju poprzez dodawanie

przez świdwiński Klub Seniora.

kolejnych gier albo stworzenie

Bulodrom mógłby powstać w dużym

bulomatu, pozwalającego na

parku, w miejscu po dawnej

wypożyczenie sprzętu na miejscu.

strzelnicy.
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Miasto skarbów
Świdwin jako wirtualna plansza do gry, łącząca zabawę z nauką dzięki kodom QR.
Tak w skrócie wygląda pomysł Magdaleny, Piotra, Adama, Joanny i Janiny.

Gra wykorzystuje przestrzeń miejską do

Tematyka gry może być dowolnie

odkrywania Świdwina i ciekawostek

modyfikowana, pierwsze pomysły

przy pomocy dedykowanej aplikacji.

dotyczyły nauki historii lub przyrody

Mechanizm gry może bazować na

w interaktywny sposób.

kodach QR lub geolokalizacji - gracze,

W zależności od budżetu, zabawie mogą

przemieszczając się, zyskują dostęp do

towarzyszyć dedykowane punkty na

nowych zadań i aktywności.

trasie, oddziałujące na różne zmysły (np.

Rozgrywka zachęca do ruchu i zabawy

miejsce, w którym trzeba wykonać

całymi rodzinami.

zadanie ruchowe, aby przejść dalej).
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Klub Młodzieżowy
Młodzi nad Regą - to robocza nazwa miejsca spotkań świdwińskiej młodzieży.
Za propozycją stoją Regina, Ania, Renata, Patrycja i Ksawier.

Pomysł zakłada stworzenie miejsca

Elementem Klubu byłyby kalendarz

spotkań dla młodzieży. Co ważne:

imprez i skrzynki pomysłów, które

przestrzeni, w której realizowane są

pozwalałyby na zbieranie (i realizację)

pomysły młodzieży (tak, aby była

pomysłów młodzieży na działania.

Partnerem działań, a nie ich odbiorcą).

Główną wartością pomysłu jest

Młodzież zostałaby zaproszona do

rozpoczęcie dialogu z młodszymi

aranżacji przestrzeni wewnątrz Klubu,

mieszkańcami Świdwina: tak, aby czuli

mając możliwość włączenia się
proces jego powstawania.

w

się docenieni, wysłuchani i szanowani
przez dorosłych.
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co dalej?

narzędzia
w zasięgu ręki

1 marca 2022 wystartował nabór
pomysłów do kolejnej edycji budżetu
obywatelskiego w Świdwinie.
W warsztatach wzięło udział 15 osób.
To
narzędzie,
przełożyć
W
warsztatach
wzięłoaby
udział
15 osób.
Tośidealne
mieszkańcy
Świdwina,
reprezentuj
ący
(dobre)
koncepcje
na
realne
działania
To mieszkańcy
Świdwina,
ący
różne
grupy, punkty
widzeniareprezentuj
i doświadczenia.
w mieście.
Termin
zgłaszania
wniosków
różne grupy, punkty widzenia i doświadczenia.
upływa
30 kwietnia.
Trzymamy
kciuki!
Pracowaliśmy
w trzech
międzypokoleniowych
Pracowaliśmy
międzypokoleniowych
zespołach.
Każdywz trzech
nich zmierzył
się z innym
zespołach.
Każdy
z nich zmierzył się z innym
wyzwaniem
proj
ektowym.
wyzwaniem proj ektowym.
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o autorach

trenerski
duet

Proces Design Thinking w ramach
projektu Wspólne miasto przygotował
i przeprowadził duet trenerski.
W warsztatach wzięło udział 15 osób.
Ten
sam,
który opracował
raport,
warsztatach
wzięło udział
15 osób.
To W
mieszkańcy
Świdwina,
reprezentuj
ący
podsumowujący
efekty
pracy
grup.
To mieszkańcy
Świdwina,
ący
różne
grupy, punkty
widzeniareprezentuj
i doświadczenia.
różne grupy, punkty widzenia i doświadczenia.
Pracowaliśmy w trzech międzypokoleniowych
Pracowaliśmy
międzypokoleniowych
zespołach.
Każdywz trzech
nich zmierzył
się z innym
zespołach.
Każdy
z nich zmierzył się z innym
wyzwaniem
proj
ektowym.
wyzwaniem proj ektowym.
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o autorach
Joanna Stompel
Trenerka, coachka kariery, psycholożka.
Członkini zespołu trenerskiego European Youth
Forum. Trenerka szkoleń międzynarodowych
realizowanych w programie Erasmus+ oraz Europejski
Korpus Solidarności. Prowadziła szkolenia z metody
CSI:Lab Design Thinking w programie Projektanci
Innowacji PFR Grow with Google. Na co dzień pracuje
w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego, wspierając
studentów w rozwoju zawodowym. Absolwentka
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jędrzej Szynkowski
Trener, psycholog, moderator Design Thinking.
Specjalizuje się w psychologii twórczości i technikach
twórczego rozwiązywania problemów.
Od 2013 roku tworzy i realizuje projekty z zakresu
wspierania kreatywności dla biznesu, organizacji
pozarządowych, uczelni i samorządów lokalnych.
Zrealizował ponad 1200 godzin szkoleniowych.
W ostatnich latach zaangażowany w promowanie
podejścia Design Thinking w organizacjach i
jednostkach samorządu terytorialnego oraz programy
wspierające studentów i społeczników w rozwijaniu
kluczowych kompetencji. Absolwent Uniwersytetu
Łódzkiego i Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®.
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