PROGRAM SZKOLEŃ
UPOWSZECHNIAJĄCYCH PROJEKT DECYDUJMY RAZEM
SZKOLENIE JEDNODNIOWE DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
Gdańsk, 18 czerwca 2014 roku
Gościem specjalnym warsztatu będzie Wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć
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.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Decydujmy razem – szkolenie upowszechniające dla mediów
Prowadzący i goście:
Gość specjalny szkolenia dla mediów upowszechniającego projekt
„Decydujmy razem” w Gdańsku.
Michał Guć – Wiceprezydent Miasta Gdyni.

ANDRZEJ FERENS
Doktor, starszy wykładowca w Zakładzie Badań nad Samorządnością
Terytorialną, Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Politolog,
specjalista w zakresie problematyki
lokalnej polityki publicznej
i samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie, administracji
publicznej oraz zarządzania sektorem publicznym. Uczestnik badań
poświęconych problematyce lokalnej, wyborom samorządowym,
procesom decyzyjnym i partycypacji obywatelskiej na szczeblu
lokalnym, partnerstwem wielosektorowym oraz Good Governance na
poziomie lokalnym. W dorobku ok. 50 publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom polityki lokalnej
i administracji publicznej. Współpracownik i konsultant instytucji administracyjnych, edukacyjnych
i doradczych. Współtwórca metodą partycypacyjną kilkudziesięciu strategii i programów rozwoju lokalnego,
animator partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego. Doradca i edukator w projekcie „Decydujmy razem”.
Magdalena Kołodziejczyk Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego, animatorka społeczno-kulturalna. Specjalistka ds. szkoleń projektu
„Decydujmy razem” w Fundacji Fundusz Współpracy. Absolwentka Szkoły Trenerów
Organizacji Pozarządowych STOP. Doświadczona trenerka umiejętności
społecznych. Od 2008 roku związana ze Szkołą Liderów. Była Wicedyrektor Szkoły
Liderów, koordynatorka programu Szkoła Liderów Polonijnych oraz Programu dla
Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, a także Akcji profrekwencyjnej Masz głos,
masz wybór. Działaczka i współpracowniczka organizacji pozarządowych: Prezeska
Stowarzyszenia Klub Otrycki, opiekującego się Domem Pracy Twórczej Chata
Socjologa w Bieszczadach. Związana także z Wawerskim Klubem dla Rodzin
i Fundacją Korczakowską.

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.

