
 

    

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt opracowany przez Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju - Fundacja Naukowa. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Projekt realizuje Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB 
Tel. 089 542 42 70, www.badania-rynku.pl; instytut@osb.edu.pl 

 

 
Program konferencji: 

 
„Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich  

na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” 
12 grudnia 2013 r. Przysiek, Hotel Daglezja. 

 
10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników (kawa) 
10.30 – 11.00 – przywitania Gości oraz przedstawienie celów i założeń projektu, przedstawienie informacji  
o realizowanych badaniach - dr Dariusz Śledź (IBiA GRUPA OSB); 
11.00 – 13.05 – 3 plenarne sesje tematyczne: 

1. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich a jakość życia mieszkańców 
Moderator – dr hab. Zbigniew Brodziński 

a. 11.00 – 11.15 – Wprowadzenie - dr hab. Zbigniew Brodziński 
b.  11.15 – 12.00 - Jakość i poziom życia mieszkańców wsi - mgr Piotr Lendo 
c. 12.00 – 12.45 - Wybrane szanse i bariery rozwoju obszarów wiejskich i społeczeństwa 

obywatelskiego na obszarach wiejskich - dr Monika Borawska 
d. 12.45 – 13.05 – Panel dyskusyjny; (Moderator + Wykładowcy); 

2. Działalność trzeciego sektora na obszarach wiejskich – szanse i bariery 
Moderator dr Ryszard Kamiński  

a. 11.00 – 11.15 – Wprowadzenie - dr Ryszard Kamiński 
b. 11.15 – 12.00 - Znaczenie działalności stowarzyszeń dla kształtowania kapitału 

ludzkiego i postaw obywatelskich na obszarach wiejskich - dr Tomasz Marcysiak 
c. 12.00 – 12.45 - Kierunki rozwoju działalności stowarzyszeń, uwzględniających potrzeby 

mieszkańców obszarów wiejskich oraz wybrane bariery funkcjonowania stowarzyszeń 
na obszarach wiejskich - dr Ryszard Kamiński 

d. 12.45 – 13.05 – Panel dyskusyjny; (Moderator + Wykładowcy) 
3. Współpraca międzysektorowa na obszarach wiejskich  

Moderator – dr hab. Wojciech Knieć 
a. 11.00 – 11.15 – Wprowadzenie - dr hab. Wojciech Knieć 
b. 11.15 – 12.00 - Dobre praktyki w zakresie współpracy pomiędzy trzecim sektorem  

a przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu 
mgr Zenon Lewandowski 

c.  12.00 – 12.45 - Dobre praktyki w zakresie współpracy pomiędzy trzecim sektorem  
a samorządami, z uwzględnieniem kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu  
dr hab. Wojciech Knieć  

d. 12.45 – 13.05 - Panel dyskusyjny; (Moderator + Wykładowcy). 
13.05 – 13.30 – przerwa kawowa; 
13.30 – 14.15 – Dyskusja podsumowująca i sformułowanie najważniejszych rekomendacji  
Prowadzący – Moderatorzy; rekomendacje w zakresie: 

 Wskazania wybranych tendencji w sferze społeczno-gospodarczej istotnych dla jakości życia 
mieszkańców obszarów wiejskich – Zb. Brodziński; 

 Wskazania kluczowych barier i szans dla rozwoju stowarzyszeń na obszarach wiejskich – R. Kamiński; 
 Wskazania kluczowych zagrożeń i szans w zakresie współpracy międzysektorowej – W. Knieć. 
 

14.15 – 15.15 - Obiad 
 


