
                                     

         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian” 
realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny 

 

Kraśnik, dnia 11-13 lipca 2011 roku 
 

Program seminarium: 
 

8.50 – 9.00 Rejestracja uczestników 
9.00 – 9.10 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników  

 

BLOK I PREZENTACJA WYNIKÓW BADA Ń SOCJOLOGICZNYCH ORAZ ANALIZ POTENCJAŁU 
OZE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH 
11.07.2011 r. – prowadzący: Kajetan Kościk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

9.10 – 9.25 Prezentacja idei projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” 
 i działań projektowych 

Wykład 

9.25– 10.10 Omówienie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych na 
próbie 1000 mieszkańców z 20 powiatów ziemskich Lubelszczyzny 
przez TNS OBOP prezentujących ich nastawienie do przewidywanej 
zmiany gospodarczej jaką będzie rozwój branŜy OZE, chęci 
współtworzenia tej zmiany oraz poziom ich wiedzy nt. OZE  

Wykład/dyskusja 

10.10 – 10.25 Przerwa kawowa  
10.25 – 12.40 Prezentacja wniosków i rekomendacji eksperckich z analiz 

opracowanych dla powiatów: janowski, kraśnicki i opolski szacujących 
istniejący potencjał OZE i moŜliwości wykorzystania tego potencjału 
oraz omówienie 60 zidentyfikowanych przez ekspertów w ww. 
powiatach projektów zakładających wykorzystanie potencjału OZE 
i/lub poprawę efektywności energetycznej (EE) z zastosowaniem 
urządzeń wykorzystujących energię produkowaną z OZE  

Wykład/Dyskusja  

12.40 – 13.10 Przerwa obiadowa  
13.10 – 14.25 c.d. - prezentacja najkorzystniejszych projektów zakładających 

wykorzystanie potencjału OZE i/lub poprawę efektywności 
energetycznej (EE) z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących 
energię produkowaną z OZE dla w/w powiatów 

Wykład/Dyskusja 

 

BLOK II – TWORZENIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH PA RTNERSTW 
12.07.2011 r. – prowadzący: dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

9.00 – 9.30 Istota koalicji na poziomie lokalnym, mechanizmy budowania koalicji 
– dlaczego warto budować koalicje?; analiza sieci kontaktów i 
lokalnych organizacji pod kątem ich przydatności do współpracy; 
tworzenie mapy wiedzy w społeczności lokalnej; inwentarz problemów 
lokalnych; analiza poziomu identyfikacji mieszkańców z lokalnymi 
problemami  

Wykład/dyskusja 

9.30 – 10.15 Wprowadzanie zmian w lokalnych społecznościach – jak zwiększyć 
szanse na sukces? Zarządzanie zmianą na poziomie lokalnym z 
uwzględnieniem zasady równości szans 

Wykład 
 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa  
10.30 – 12.00 Motywowanie do sukcesu, pozytywne postawy i entuzjazm – ich rola 

w inicjowaniu i rozwoju współpracy 
Wykład/dyskusja/ 
warsztaty 

12.00 – 12.30 Przerwa obiadowa  
12.30 – 14.15 Inwentaryzacja stylu przywództwa i motywacji za pomocą narzędzi 

LMI i LSI (diagnoza zasobów osobistych uczestników seminarium) w 
celu zbadania ich predyspozycji do zarządzania zmianą (uczestnicy 
otrzymają informację zwrotną na swój temat) 

Wykład/ Diagnoza za 
pomocą 
kwestionariuszy 
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BLOK III – OPRACOWANIE STRATEGII ZARZ ĄDZANIA ZMIAN Ą GOSPODARCZĄ 
13.07.2011 r. – prowadzący: dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

9.00 – 10.10 
 

Negocjacje i zasady skutecznej perswazji przydatne przy wdraŜaniu 
zmian na poziomie lokalnym 

Wykład/ 
warsztaty/drama 

10.10 – 10.25 Przerwa kawowa  
10.25 – 11.10 

 
Opracowywanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii dla powiatów, zarządzanie 
procesem tworzenia i prowadzenia współpracy w ramach partnerstw 
tworzonych na poziomie powiatu  

Wykład 
 

11.10 – 11.55 
 

Zasady budowania koalicji w zakresie realizacji strategii zarządzania 
zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii 
dla powiatów 

Wykład/dyskusja/ 
warsztaty 

11.55 – 12.30 
 

Komunikacja zmian w środowisku lokalnym: zasady negocjacji, 
opracowywanie komunikatów medialnych, współpraca z mediami 

Wykład/warsztaty 

12.30 – 13.00 Przerwa obiadowa  
13.00 – 13.30 

 
c.d. - komunikacja zmian w środowisku lokalnym: zasady negocjacji, 
opracowywanie komunikatów medialnych, współpraca z mediami 

Wykład/warsztaty 

13.30 – 14.15 
 

Podsumowanie seminarium – integracja wiedzy w formie studium 
dotyczącego strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii dla powiatów 

Warsztaty, dyskusja 

 
   


