Program pierwszego Forum Konsultacyjnego
- wspólnego spotkania gmin-uczestników projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”
Toruń, 8-9 listopada 2017 roku

I dzień – 8 listopada 2017 (środa)
13:00
14:00

Lunch na powitanie

Rozpoczęcie Forum
Doświadczenia projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” i plany na 2018 rok
Dobre praktyki konsultacji zrealizowane w projekcie (2 przykłady)
Prowadzenie: Jan M. Grabowski

15:00-16:30

16:30-16:45
16:45-18:00

18:00-18:15
18:15-19:15

19:30

Udane konsultacje w planowaniu przestrzennym – czego możemy się od siebie
nawzajem nauczyć?
Praca w dwóch grupach. Wymiana doświadczeń, przykłady działań, sukcesy i problemy w
realizacji Indywidualnych Planów Konsultacji – spotkanie sieciujące dla gmin-uczestników
projektu.
Prowadzenie: Łukasz Broniszewski (grupa I), Janusz Wiśniewski (grupa II)
Przerwa na kawę

Badania ankietowe wśród mieszkańców jako instrument partycypacji oraz źródło
informacji w procesie planowania rozwoju
Autor wystąpienia w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonał około 30 badań ankietowych w
związku z opracowywaniem strategii rozwoju gmin oraz programów rewitalizacji. Celem
wystąpienia jest przedstawienie praktycznych doświadczeń z tego typu narzędziem, w
szczególności: metody dystrybucji i pozyskania ankiet, osiąganie satysfakcjonującej
reprezentatywności, różnicowanie pytań w zależności od grup docelowych i rodzaju
opracowania, zagadnienia, które należy badać za pomocą ankiet, a których nie powinno się w
ten sposób badać, sposoby raportowania badania ankietowego. Wystąpienie będzie
ilustrowane konkretnymi przykładami wyników badań.
Prowadzenie: Adam Stańczyk
Przerwa na kawę

Granty na II etap konsultacji – zasady przyznawania grantów, udział uczestników
projektu w wyborze IPK do realizacji
Prowadzenie: Jan M. Grabowski
Zakończenie pierwszego dnia spotkania
Kolacja

II dzień – 9 listopada 2017 (czwartek)
08:00
09:00-10:30

Śniadanie

Wybrane problemy badania i oceny ładu przestrzennego
Wykład (dla grupy I). Wykład obejmuje komentarz metodologiczno-teoretyczny, w tym
definicje, rodzaje, wyznaczniki, źródła i przyczyny ładu przestrzennego. Uwzględniając
aplikacyjność zagadnienia skoncentrowano się na zagadnieniu uwarunkowań ładu
przestrzennego, wraz z propozycją wskaźników jego oceny.
Prowadzenie: prof. dr hab. Roman Rudnicki

Wykorzystanie ewaluacji w planowaniu przestrzennym

10:30-10:45
10:45-12:15

Wykład (dla grupy II). Podczas krótkiego wykładu zaprezentowane zostanie czym jest
ewaluacja, kiedy przeprowadzać ewaluację oraz jakie narzędzia i techniki badawcze można
zastosować w procesie planowania przestrzennego, aby osiągnąć najlepsze efekty. Ponadto
podjęta zostanie próba dowiedzenia, że z wyników ewaluacji powinni korzystać decydenci
(wójtowie, burmistrzowie oraz pracownicy administracji samorządowej) przy
podejmowaniu ważnych decyzji, a także, że ewaluacja dostarcza wiarygodnej wiedzy,
opartej na rzetelnej metodyce badawczej.
Prowadzenie: Jolanta Rudnicka
Przerwa na kawę

Wybrane problemy badania i oceny ładu przestrzennego
Wykład (dla grupy II)
Prowadzenie: prof. dr hab. Roman Rudnicki

Wykorzystanie ewaluacji w planowaniu przestrzennym
12:15-12:30
12:30-14:00

Wykład (dla grupy I)
Prowadzenie: Jolanta Rudnicka
Przerwa na kawę

Kierunki prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym
Prowadzenie: przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

14:00-14:15

14:15

Podsumowanie Forum Konsultacyjnego, plany na kolejne spotkania (terminy,
miejsca, planowane tematy)
Zakończenie spotkania
Prowadzenie: Jan M. Grabowski
Lunch na pożegnanie

