PROGRAM SZKOLEŃ
UPOWSZECHNIAJĄCYCH PROJEKT DECYDUJMY RAZEM
SZKOLENIE JEDNODNIOWE DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
Warszawa, 18 czerwca 2014 roku
Gościem specjalnym warsztatu będzie
Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Michał Olszewski
Wydarzenie
OD 9.30

REJESTRACJA I KAWA
Blok I. Po co nam partycypacja publiczna?
Uroczyste Otwarcie.

10.00 – 11.40
Po co nam partycypacja publiczna?
Czemu jest tak ważna dla lokalnych społeczności? Czego nie możemy bez niej zrealizować?
Decydujmy razem o wyglądzie naszej okolicy, otoczeniu, zagospodarowaniu i innych aspektach
funkcjonowania społeczności lokalnej.
Krótki wykład inspirujący.
Decydujmy Razem – dowiedzmy się więcej o projekcie. Założenia, cele, działania - czyli co
zrobiliśmy od 2010 roku?
Prezentacja i dyskusja z uczestnikami.
11.40 – 11.50

Przerwa kawowa

11.50 – 13.20

Blok II. Warsztat dziennikarski. Język komunikacji.
Jak pisać i mówić o partycypacji publicznej. Interaktywne warsztaty umiejętnościowe.

13.20 – 14.00

Przerwa na lunch

14.00 – 15.30

Blok III. Upowszechnianie idei partycypacji – jak praktycznie wykorzystać w materiałach
redakcyjnych wiedzę, informacje, wypracowane w projekcie „Decydujmy razem”.
Metody wdrażania partycypacji na przykładzie CAL i FRDL.
Dobre praktyki wdrażania partycypacji publicznej.
Narzędzia stworzone w projekcie „Decydujmy razem”.
Po co pisać i mówić o partycypacji publicznej? Dyskusja z uczestnikami.

15.30 – 15.40

Przerwa kawowa
Blok IV. Podsumowanie. Gdzie szukać inspiracji i przykładów do artykułów?

15.40 – 16.30

Podsumowanie.
Zaproszenie do konkursu.
Rozdanie pakietów materiałów.

Decydujmy razem – szkolenie upowszechniające dla mediów

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
Prowadzący i goście:
Michał Olszewski – polski działacz samorządowy, Wiceprezydent Miasta
Stołecznego. Warszawy.
Był wicedyrektorem departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od
2007 r., piastował stanowisko szefa biura do spraw funduszy europejskich w
warszawskim Ratuszu. W 2011 r., zastąpił Andrzeja Jakubiaka na stanowisku
wiceprezydenta Warszawy. Jako wiceprezydent odpowiada za działania z
zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, koordynowania tworzenia
planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych
na ich realizację, rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej m.st.
Warszawy, geodezji i katastru, ochrony i kształtowania środowiska, polityki
lokalowej oraz sportu i rekreacji.
Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st.
Warszawy: Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Biurem
Geodezji i Katastru, Biurem Ochrony Środowiska, Biurem Polityki Lokalowej,
Biurem Sportu i Rekreacji.
Wiceprezydent jest zaangażowany w proces konsultacji i dialogu z mieszkańcami, m.in. organizował okrągły
stół w sprawie klubokawiarni warszawskich oraz konsultacje dot. rewitalizacji Targówka.

Magdalena Chustecka - z wykształcenia socjolożka, absolwentka
Stosowanych Nauk Społecznych UW. Z praktyki i pasji - działaczka
społeczna od 15 lat zaangażowana w realizację projektów społecznych
m.in. w obszarze rozwijania partycypacji społecznej oraz zwiększania
przejrzystości w samorządach lokalnych. W Stowarzyszeniu Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich była odpowiedzialna za program
rozwoju sieci Lokalnych Grup Obywatelskich.
Trenerka specjalizująca się w tematyce angażowania mieszkańców w
działania lokalne, diagnozy problemów i potrzeb społeczności lokalnej,
wprowadzania zmiany społecznej, narzędzi obywatelskiej gminy.
Moderatorka warsztatów konsultacyjnych i spotkań organizowanych w
ramach budżetów partycypacyjnych. Edukatorka w projekcie „Decydujmy razem".
Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Jest
członkinią dwóch organizacji, zajmujących się podnoszeniem standardów pracy trenerek i trenerów:
Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Współpracowała m.in. z Fundacją Fundusz Współpracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

DANIEL PRĘDKOPOWICZ
Politolog. Kierownik projektu „Decydujmy razem” w Fundacji Fundusz
Współpracy, odpowiedzialny za zarządzanie, promocję i upowszechnianie
rezultatów działań. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora (dzisiaj Akademia Humanistyczna) i studiów podyplomowych z
zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w
programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii
(USA). Od 20 lat związany z trzecim sektorem. Sekretarz Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Prezes Instytutu Gantta oraz
Stowarzyszenia Europa i My. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno z
administracji (Kancelaria Prezydenta RP, ministerstwo gospodarki i pracy,
ministerstwo rozwoju regionalnego) jak i w biznesie. Uczestnik kursu dla
edukatorów partycypacji społecznej. Członek grupy roboczej ds. Kanonu
Lokalnych Konsultacji Społecznych.

