Program FORUM DOBREGO PRAWA
2-3 grudnia 2021 roku, Hotel Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek
czwartek 2 grudnia 2021 roku
9:30

kawa na powitanie
Ocena skutków regulacji

10:00 –
14:00

To obligatoryjny etap prac nad każdą ustawą. Ma swój porządek i technikę, wymaga wiedzy, ale
też wyobraźni. Może być dla nas inspiracją, spróbujemy niektóre jej elementy wykorzystać na
naszym podwórku. Chodzi o to, abyśmy szukając rozwiązań w podejmowanych przez nas
sprawach, umieli przewidywać ich konsekwencje i ujmować je w szerszym kontekście.
Prowadzenie: prof. Maciej Serowaniec (WPiA UMK)

14:00 –
15:00

przerwa na obiad
Spotkanie on-line z Klubem Jagiellońskim

15:00 –
16:30

To dynamicznie rozwijający się think-tank, tworzą go osoby o szerokim spektrum zainteresowań.
Porozmawiamy o zasadach i formach działania Klubu, o tym jak definiują problemy
i wypracowują rozwiązania, jak forsują je w administracji, etc. Omówimy także kilka spraw „od
kuchni” prowadzenia think-tanku, czyli np. budowanie zespołu i animowanie jego członków do
aktywności, wzmacnianie zasobów organizacji czy pozyskiwanie funduszy.
Prowadzenie: Piotr Trudnowski (Prezes Klubu)

16:45 –
17:00

przerwa
Spotkanie on-line z Volodymyrem Abramiukiem

17:00 –
18:30

W listopadzie grupa naszych federacyjnych koleżanek i kolegów wzięła udział w wyjeździe do
Gruzji. Spotkała tam Volodymyra, który pochodzi z Ukrainy, studiował w Polsce, a mieszka
w Tbilisi, gdzie pracuje m.in. na niwie partycypacji.
Spotkanie poprowadzone zostanie w j. polskim.

19:00

kolacja
piątek 3 grudnia 2021 roku

8:00

śniadanie
Techniki badawcze i możliwości ich zastosowania w rzecznictwie interesów i procesach
partycypacyjnych

8:30 –
14:00

Prowadząc dialog z administracją i wypracowując propozycje rozwiązań prawnych, często
potrzebujemy zdobyć wiedzę np. o problemie w danej społeczności lub o tym, jak oceniane jest
funkcjonujące rozwiązanie. Podczas tego spotkania poznamy narzędzia pozyskiwania takich
danych, dowiemy się jak je wykorzystywać i ile one kosztują.
Prowadzenie: dr Wojciech Goszczyński (WFiNS UMK)
Przerwy w godz. 10:30-10:45, 12:15-12:30, 14:00-14:15
Realizacja Planów Działania

14:15 15:30

15:30

Część z naszych „spraw otwartych” jest w toku i wymaga monitorowania. Inne z kolei są na takim
etapie, że wymagają naszej decyzji – co i w którą stronę dalej robić. A są też takie tematy, które
chcemy w szerszym gronie skonsultować. Podzielimy ten moduł na dwie części. W pierwszej
spotkają się poszczególne zespoły, a drugiej wspólnie omówimy stan prac i porozmawiamy
o nowych wyzwaniach.
Prowadzenie: Witold Jankowiak
obiad na zakończenie spotkania

