Program szczegółowy konferencji:

31 maja 2011 r. Hotel Novotel w Warszawie

09.30 – 10.30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
konferencja prasowa/briefing

10.30 – 10.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie zaproszonych gości
Wzmacnianie mechanizmów partycypacji a dobre rządzenie
Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
10.40 – 12.00 Partycypacja publiczna – ograniczenie czy rozszerzenie lokalnej władzy (dyskusja panelowa)
Uczestnicy dyskusji dokonają wprowadzenia. Odpowiedzą na pytania: Po co i komu potrzebna
jest partycypacja? Czy partycypacja to tylko konsultacje? „Ile” mamy partycypacji w Polsce?
W trakcie rozmowy prezentować będą polskie, europejskie i światowe przykłady zastosowania
partycypacji. Potwierdzą, że partycypacja to trend rozwojowy i przyszłość (lub teraźniejszość)
nowoczesnego zarządzania wspólnotą lokalną.
Uczestnicy: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;
Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do potwierdzenia);
Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla;
Marcin Stopa, Unia Metropolii Polskich, sekretarz Miasta Rzeszowa;
dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski;
Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Moderator: Jacek Żakowski
12.00 – 12.30 Wprowadzenie do sesji dyskusyjnych
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.30 Trzy równoległe sesje dyskusyjne – wystąpienia ekspertów oraz dyskusja z udziałem uczestników:
Sesja I: Partycypacja w praktyce
Sesja prowadzona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, mająca
formę warsztatów z aktywnym udziałem uczestników. Rozpocznie ją dwóch przedstawicieli
samorządu z Gdyni i Głuchowa prezentacją własnych przykładów partycypacji.
Zaprezentowany zostanie także krótki film na temat dobrej praktyki zagranicznej.
Uczestnicy sesji zaproszeni zostaną do wspólnego ćwiczenia – próby praktycznego
zastosowania wybranego narzędzia partycypacyjnego w konkretnym zadanym temacie.
Warsztat zostanie skomentowany przez eksperta Jakuba Wygnańskiego.
Uczestnicy: Agnieszka Burzyńska, przedstawicielka gminy Głuchów;
Aleksandra Mróz-Wykusz, koordynatorka projektu rewitalizacji gdyńskiej Chyloni;
Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Sesja II: Partycypacja w polskich samorządach – różne ścieżki do celu
W trakcie sesji zaprezentowany zostanie sposób, w jaki Stowarzyszenie CAL oraz Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej budują z samorządami gminnymi i powiatowymi proces
partycypacji w lokalnych politykach publicznych. Na wstępie uczestnicy panelu wraz z osobami
z sali w krótkiej (inter)aktywnej formule wspólnie odpowiedzą na pytanie – „Decydować razem
to…”. Kolejno przedstawione zostaną dwie ścieżki metodyczne.

Ścieżka indywidualna FRDL prezentowana będzie w formie rozmowy nt. roli animatora w procesie
partycypacyjnym ze wskazaniem trudności i sposobami radzenia sobie z nimi oraz sukcesów,
jakie udało się do tej pory osiągnąć; a także nt. roli doradcy w procesie partycypacyjnym
ze wskazaniem priorytetów w pracy z zespołem.
Uczestnicy: Beata Komendera, animatorka partycypacji publicznej;
Anna Hejda, doradca w gminie Brzeszcze;
Moderator: Witold Monkiewicz, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ścieżka subregionalna Stowarzyszenia CAL prezentowana będzie w formie rozmowy.
Trzej aktorzy projektu: animator subregionalny, zastępca wójta oraz animator partycypacji
przedstawią trzy opowieści (motywacje, problemy, pomysły, narzędzia) drogi do celu –
„decydowania razem”. Odpowiedzą też na wylosowane pytania od uczestników konferencji.
Uczestnicy: Dominik Sudoł, animator subregionalny;
Sławomir Słupczyński, Zastępca Wójta Gminy Ryjewo;
Animator partycypacji publicznej;
Moderator: Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie CAL
Sesja III: Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnym
Pierwsza część sesji poświęcona będzie prezentacji narzędzia służącego pomiarowi partycypacji
publicznej w samorządach opracowanego przez zespół ekspertów Instytutu Spraw Publicznych.
Przedstawione zostaną założenia narzędzia, jego konstrukcja i sposób zastosowania.
Druga część sesji przeznaczona będzie na dyskusję z uczestnikami konferencji na temat
przydatności i możliwości wykorzystania zaprezentowanego narzędzia oraz korzyści i
ewentualnych trudności związanych z jego stosowaniem.
Uczestnicy: dr Anna Olech, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Warszawski;
dr Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Warszawski;
Moderator: dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Instytut Spraw Publicznych, Politechnika Warszawska
14.30 – 15.00 Podsumowanie sesji dyskusyjnych
15.00 – 15.15

Zakończenie konferencji

15.15 – 16.00

Lunch

Zapraszamy!
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.decydujmyrazem.pl.
W przypadku wystąpienia problemów związanych z wypełnieniem formularza uprzejmie prosimy o kontakt:
kontakt@decydujmyrazem.pl, tel. 22 450 98 72.
Rejestracja trwa do 25 maja 2011 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

