
Negocjowanie 
wyzwań 

ekologicznych 
– 

jak organizować 
współpracę na rzecz 

zrównoważonego rozwo-
ju obszarów wiejskich?

Co: 
Polsko-niemieckie 
sympozjum

Dla kogo:  
 osób zaangażowanych na rzecz 
transformacji energetycznej, obszarów 
chronionej przyrody oraz transfor-
macji rolnictwa, jak i edukatorów/-ek 
zrównoważonego rozwoju i przyrodni-
czych,

 przedstawicieli/-ek społeczeństwa 
obywatelskiego (inicjatywy, stowarzy-
szenia, ruchy społeczne), administra-
cji, samorządów itd.

…  z Polski i z Niemiec

Gdzie: 
Trebnitz/Müncheberg 
(Niemcy), ok. 60 km 
od Berlina

Kiedy: 
11 –12 lutego 
2020 r. 
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Zgłoszenia 
online do 
28.01.2020 r.



Katastrofa klimatyczna, utrata bioróżno-
rodności, wyjałowiona ziemia: problemy 
ekologiczne są coraz częściej odczuwalne 
także u nas. Sprawa staje się pilna, coraz 
głośniej słychać postulaty podjęcia zdecy-
dowanych kroków, np. odejścia od węgla, 
ustanawiania nowych obszarów chronio-
nych i modyfikacji obecnego modelu rol-
nictwa. Żądania te jakoby kolidują z potrze-
bami społecznymi i gospodarczymi takimi 
jak utrzymanie miejsc pracy, rozwój obsza-
rów wiejskich czy podnoszenie dobrobytu. 

Rodzące się konflikty są trudne do roz-
wiązania, kiedy strony usztywniają swoje 
stanowiska myśląc w kategoriach „albo 
– albo”. Dlatego tak ważne jest wspólne po-
szukiwanie przystępnych i innowacyjnych 
rozwiązań, które pozwolą wyjść z impasu. 

Jak kształtować na obszarach wiejskich 
udany dialog i wspólne działania między 
przedstawicielkami i przedstawicielami 
ekologicznych i społeczno-gospodarczych 
grup interesów?

 Jak pokonać myślenie w kategoriach 
różnych obozów na płaszczyznach lo-
kalnej i regionalnej i jak znaleźć nowy 
potencjał i synergie do budowania wspól-
nych działań?

 Jak przekształcić rezultaty procesów 
negocjacyjnych w wiarygodne i długofa-
lowo działające rozwiązania?

 Jak działać w odpowiednio pilnym 
trybie, nie zostawiając jednak nikogo w 
tyle?  

Poświęcimy uwagę procesom negocja-
cyjnym, a konkretnie ich warunkom ra-
mowym, tematom i działaniom, jak i kon-
stelacjom podmiotów i aktorów. Główne 
zagadnienia to transformacja energetycz-
na, rozwój zrównoważonego rolnictwa oraz 
wyznaczanie obszarów chronionych. Nasza 
transgraniczna wymiana doświadczeń sku-
pi się na województwach wielkopolskim, 
lubuskim, dolnośląskim i zachodniopo-
morskim oraz na Brandenburgii po stronie 
niemieckiej.

Będziemy pracować takimi metodami jak 
prelekcje, prezentacja przykładów dobrych 
praktyk i formatów dyskusji oraz warsz-
taty w małych grupach. Dzięki nim będzie 
można doświadczyć w praktyce działa-
nia konkretnych teorii demokratycznych 
procesów negocjacyjnych (np. transforma-
cyjne organizowanie społeczności, głęboka 
demokracja).

Program: 
Stan na 12.12.2019 r.

wtorek, 11 lutego

12:30  wspólny obiad

13:30  powitanie i wprowadzenie tematyczne

14:00  zapoznanie się

14:30 „Do dzieła! – szybka zmiana jest konieczna i możliwa“ 
 Prelekcja z dyskusją 
 dr Gregor Hagedorn, Muzeum Przyrodnicze w Berlinie

15:30  przerwa kawowa i giełda informacji

16:00 „Przekształcanie rolnictwa, transformacja energetyczna 
i obszary chronione – globalne wyzwania i rozwiązania 
na naszym podwórku“ 

 Krótkie wprowadzające  prelekcje na temat głównych 
zagadnień spotkania z perspektyw polskiej i niemieckiej, 
a następnie dyskusja

17:30 „Współdziałanie? Od logiki konfrontacji do konsensusu” 

19:00 kolacja

20:00 program wieczorny i nawiązywanie kontaktów (giełda 
informacji itd.)

środa, 12 lutego

8:00 śniadanie

9:00 wprowadzenie i rozgrzewka 

10:00 interaktywne warsztaty – I runda   
Wypróbowywanie metod demokratycznych procesów 
negocjacyjnych i dobrych praktyk 

  transformacyjne organizowanie społeczności
  mediacja
  głęboka demokracja

12:30 obiad

13:30 podsumowanie: utrwalenie dotychczasowych 
wniosków  

14:00 interaktywne warsztaty – II runda

15:30 przerwa kawowa

16:00 ewaluacja i zakończenie

17:00 wyjazd



Sympozjum odbędzie się w ramach projektu 
„Odwaga do zmian, odwaga do działania“

Zapraszamy: 

 osoby zaangażowane na rzecz transformacji 
energetycznej, obszarów chronionej przyrody oraz 
transformacji rolnictwa, jak i zainteresowane tymi 
kwestiami, 

 aktywistów/-ki, polityków/-czki, pracowników/-ce 
administracyjnych i samorządowych,

 przedstawicieli/-ki społeczeństwa obywatelskiego 
(inicjatywy, stowarzyszenia, ruchy społeczne),

 osoby pracujące w sektorze edukacji i z młodzieżą
 … z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, 
dolnośląskiego i zachodniopomorskiego oraz z 
Brandenburgii i Berlina (Niemcy).

Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i tym 
samym współtworzyć sympozjum? Skontaktuj się z 
nami, a my postaramy się uwzględnić w programie 
prezentację twoich doświadczeń.

Wsparcie finansowe:

Informacje praktyczne: 

Sympozjum odbędzie się w językach polskim i nie-
mieckim z tłumaczeniem symultanicznym. Praca w 
małych grupach będzie prowadzona ewentualnie 
po angielsku.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wy-
żywienie. Udział w sympozjum jest nieodpłatny; 
uczestniczki i uczestnicy ponoszą jedynie koszty 
podróży. 

Informacje są dostępne także na stronach interne-
towych organizatorów: www.kreisau.de i  
www.schloss-trebnitz.de, jak i u  

 Elisabeth Kremer – kremer@kreisau.de
 koordynatorki wydarzenia z ramienia  

Kreisau-Initiative e. V., oraz u 
 Dariusa Müllera – mueller@schloss-trebnitz.de 
koordynatora ze strony Zamku Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań.

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.01.2020 r. pod lin-
kiem https://bit.ly/2Z3gBY5.

Organizatorzy:
(stan na 28.11.2019 r.)

https://www.kreisau.de/pl/projekty/transformacja-spoleczno-ekologiczna/odwaga-do-zmian-odwaga-do-dzialania/ 
https://bit.ly/2Z3gBY5

