PROGRAM WARSZTATÓW*
Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
Miejsce i termin spotkania: Ministerstwo Środowiska, Warszawa, ul. Wawelska 52/54,
sala nr 324 B, 26 czerwca 2013 r. (godz.10:00 – 17:00)
Koncepcja warsztatu planującego działania na rzecz wdrożenia projektu zmian
ustawowych.
10:00 – 10:15

Powitanie uczestników, omówienie celów spotkania

10:15 – 11:30

Diagnoza interesariuszy

11:30 – 11.40

Przerwa kawowa

11:40 – 13:00

Planowanie działań

13:00 – 13:45

Obiad

13:45 – 15:00

Diagnoza potencjału koalicji (poszczególnych instytucji)

15:00 – 16:00

Opracowanie harmonogramu działań

16:00 – 16:50

Omówienie systemu koordynacji działań

16:50 – 17:00
Podsumowanie i zakończenie spotkania
Moderator: Dariusz Kraszewski – Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.
Cele warsztatu:
1. Integracja uczestników – budowa koalicji na rzecz zmiany;
2. Wypracowanie strategii działań mających na celu doprowadzenie do przyjęcia nowelizacji
ustaw przez sejm;
3. Diagnoza interesariuszy, osób, instytucji mogących wspierać kampanię na rzecz zmiany;
4. Diagnoza zasobów będących w posiadaniu poszczególnych instytucji, które mogą być
użyte w trakcie kampanii;
5. Wypracowanie systemu koordynacji działań koalicji;
6. Wypracowanie harmonogramu działań koalicji;
7. Wypracowanie katalogu działań lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich koniecznych
do wprowadzenia zmian ustawowych;
Metodologia warsztatu:
Warsztat przeprowadzony zostanie metodami aktywnymi. Prowadzący będzie
odpowiedzialny za moderację aktywności uczestników oraz prowadzenie procesu pracy
grupowej. Uczestnicy będą pracowali w podgrupach. Następnie na forum całej grupy
prezentowane będą wyniki prac poszczególnych podgrup, a następnie dokonywane będą
uwspólnienia wyników prac. W przypadku trudności z ujednoliceniem koncepcji,
prowadzący zbierze materiały, propozycje i zastrzeżenia a następnie opracuje je i przedstawi
grupie do dopracowania drogą internetową. Metoda pracy grupowej bazowała będzie na

wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach uczestników. Dzięki temu, efektem będzie
strategia działań na rzecz zmiany mająca oparcie w potencjale osobowym i
instytucjonalnym koalicji, która będzie miała możliwość być realizowana przez osoby
zmotywowane do wspólnego działania.
Kolejność modułów warsztatu:
1. Przedstawienie i integracja uczestników.
2. Diagnoza interesariuszy, czyli kto jaki ma wpływ i do kogo warto kierować działania.
Uczestnicy w podgrupach na podstawie przygotowanej wcześniej matrycy będą zastanawiać
się oraz wskazywać podmioty kluczowe dla uchwalenia przez sejm zmian ustawowych.
Diagnoza polegać będzie na wskazaniu podmiotu, określenie jego wpływu (pośredni,
bezpośredni), wskazanie czy jest potencjalnie za, czy przeciw zmianom, jego interesów oraz
tego co może go przekonać do włączenia się w kampanię oraz w jaki sposób dotrzeć do tego
podmiotu.
Następnie podgrupy przedstawią wyniki swojej pracy, które na forum całej grupy zostaną
uspójnione.
3. Opracowanie katalogu koniecznych działań (medialne, edukacyjne, społeczne itp.).
Uczestnicy w podgrupach wypracują listę działań, jakie należy podjąć, aby oddziaływać na
interesariuszy w celu doprowadzenia zmian. Grupy będą pracować nad działaniami w
różnych wymiarach albo każda grupa będzie pracować nad jednym np. edukacja, media,
społeczne, prawne itp. Na tym etapie będziemy rozróżniać działania lokalne oraz
ogólnopolskie.
4. Diagnoza potencjału rzeczowego, finansowego, osobowego, merytorycznego,
prestiżowego możliwego do uruchomienia wśród koalicjantów w ramach kampanii.
W tej części uczestnicy w podgrupach będą zastanawiać się i diagnozować jakimi zasobami
dysponują oraz czego potrzebują aby działać efektywnie na rzecz zmiany.
5. Opracowanie harmonogramu działań koalicji i poszczególnych koalicjantów.
W tym punkcie prac uczestnicy zostaną podzieleni na grupy geograficznie, w których
zastanawiać będą się nad harmonogramem działań lokalnych i regionalnych jakie będą
podejmować u siebie.
Następnie na forum grupy zastanowimy się nad wspólnymi działaniami na poziomie
regionalnym oraz ogólnopolskim.
6. Omówienie systemu koordynacji działań w ramach koalicji. Informowanie,
mobilizowanie, ewaluowanie. Uszczegółowienie odpowiedzialności, czyli kto za co
odpowiada.
Na forum grupy będziemy omawiali sposób komunikacji między sobą oraz oceniali postępy
w pracy.
7. Podsumowanie i zakończenie.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy

