
Działasz w organizacji społecznej? 

Jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej 
lub lokalnej grupy działania? 

W inny sposób działasz na rzecz swojej okolicy? 

 

 
Przyjdź na warsztaty 

Narada obywatelska – metoda na dobrą 
współpracę w lokalnej społeczności 

Na warsztatach: 

 dowiesz się, na czym polega narada obywatelska – innowacyjna 
metoda włączania obywateli w życie społeczności, 

 weźmiesz udział w planowaniu energetycznej narady obywatelskiej 
w Poniatowej, 

 poznasz przydatne w codziennej pracy zasady udanego 
prowadzenia spotkań, komunikacji z grupą. 

 

Warsztaty odbędą się w dniach 10-11 grudnia 2013 r. w godz. 16.00-20.00 
w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1. 

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do dnia 6 grudnia 2013 r. 
pod adresem e-mail: kontakt@wlacz-sie.pl, tel.: 512 449 102. 

 

Na warsztaty zapraszają Burmistrz Poniatowej, 
Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Wiceprezeska Fundacji Pole Dialogu 

w ramach projektu „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się”. 

 

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!  

mailto:kontakt@wlacz-sie.pl


 

Szanowni Państwo, 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na praktyczne warsztaty poświęcone projektowi 

„Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się”, które odbędą się w dniach 

10-11 grudnia 2013 r. w Poniatowej. 

Warsztaty zainaugurują serię spotkań mieszkańców Poniatowej z ekspertami 

ds. partycypacji społecznej i energetyki z Fundacji Pole Dialogu i Instytutu 

na rzecz Ekorozwoju. Wspólnie wypróbujemy naradę obywatelską, nowoczesną 

metodę włączania obywateli w podejmowanie decyzji na tematy ważne dla 

lokalnych społeczności, stosowaną w Danii i innych krajach zachodniej Europy. 

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, lokalnych grup działania, wspólnot mieszkaniowych, kółek 

zainteresowań, a także prywatnych osób, które we własnym zakresie działają 

na rzecz swojej okolicy, miasta czy regionu. 

Celem warsztatów będzie wypracowanie optymalnego programu energetycznej 

narady obywatelskiej w Poniatowej. Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie, 

które wyzwoli atmosferę współpracy między uczestnikami, władzami i zespołem 

projektu. Warsztaty będą także idealną okazją do rozmowy z przedstawicielami 

władz Poniatowej na temat konsultacji społecznych i inny ważnych lokalnie spraw. 

Do udziału w warsztatach zachęcamy po dwie lub trzy osoby z Państwa 

organizacji. Uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłoszenia na warsztaty, aby 

dla wszystkich starczyło miejsca i materiałów. Decyduje kolejność zgłoszeń, 

liczba miejsc ograniczona! 

Do zobaczenia! 

 

 

 Burmistrz Prezes Wiceprezeska  

 Poniatowej Instytutu na rzecz Ekorozwoju Fundacji Pole Dialogu 

 Lilla Stefanek Andrzej Kassenberg Agata Urbanik  



 

 

PROGRAM WARSZTATÓW 

 

DZIEŃ 1.  

do 16.00 Rejestracja 

16.00 - 16.15 Powitanie przy kawie i poznanie uczestników 

16.15 - 16.30 Krótkie wprowadzenie do projektu „Energetyczne narady obywatelskie 

– Włącz się” – Kierownik projektu, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

16.30 - 18.30 Sesje dyskusyjne 

16.30 - 17.30 Jak skutecznie aktywizować mieszkańców? 

– prowadzenie: Ekspert Fundacji Pole Dialogu 

17.30 - 17.45 Przerwa 

17.45 - 18.45 Energetyka w życiu lokalnej społeczności 

– prowadzenie: Ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju 

18.45 - 19.00 Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów 

19.00 Poczęstunek 

 

DZIEŃ 2.  

do 16.00 Rejestracja 

16.00 - 16.15 Powitanie przy kawie i omówienie metody pracy warsztatowej 

16.15 - 18.45 Praktyczne warsztaty poświęcone naradzie obywatelskiej 

połączone z pracą w grupach: 

– prowadzenie warsztatów: Ekspert Fundacji Pole Dialogu 

– konsultacja: Ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju 

18.45 - 19.00 Podsumowanie drugiego dnia warsztatów, rozdanie certyfikatów 

19.00 Poczęstunek  



 

Opłaty za energię rosną. Czy wiemy, za co płacimy? Czy mamy świadomość, że możemy 

mieć na to wpływ? Czy umiemy wspólnie decydować o najważniejszych sprawach? 

Kwestie energetyczne, wokół których skupimy się wdrażając naradę obywatelską, są tylko 

przykładem wspólnego decydowania o przyszłości miasta czy gminy. Metoda narady 

obywatelskiej może być z sukcesem stosowana w innych ważnych dla społeczności tematach 

takich jak zdrowie, infrastruktura drogowa czy oświata.  

ENERGETYCZNE NARADY OBYWATELSKIE – WŁĄCZ SIĘ organizowane są w ramach projektu 

pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”, 

realizowanego w latach 2012-2014 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole 

Dialogu i INFORSE–Europe z Danii.  

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców czterech gmin 

województwa lubelskiego w kwestiach energetycznych. 

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.wlacz-sie.pl. 

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu: 

 Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank, 

której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska a gospodarką 

i społeczeństwem. Motto Instytutu brzmi: „W interesie przyszłych pokoleń”. 

 Fundacja Pole Dialogu (FPD) powstała, by wspierać udział obywateli w życiu publicznym 

oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych. Stara się wykorzystywać 

wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego instytucji. 

 INFORSE-Europe jest częścią Międzynarodowej Sieci na rzecz Zrównoważonej Energii 

(INFORSE), która łączy organizacje pozarządowe promujące zrównoważone 

rozwiązania energetyczne oraz efektywność energetyczną. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

http://www.wlacz-sie.pl/

