Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji

„WŁĄCZ SIĘ! Doświadczenia pierwszych w Polsce
energetycznych narad obywatelskich ”
która odbędzie się 25 września 2014 r. o godz. 9.00 w Centrum targowo–
wystawienniczym Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, Lublin.
Celem konferencji jest podsumowanie doświadczeń projektu pt. „Udział społeczny
w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”, realizowanego w latach 2012–
2014 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole Dialogu i INFORSE-Europe z Danii.
W ramach projektu przetestowano naradę obywatelską – innowacyjną metodę udziału
społecznego. Mieszkańcy czterech lubelskich gmin – Rejowca Fabrycznego, Ryk, Poniatowej
i Opola Lubelskiego - mieli możliwość dyskusji na istotne dla przyszłości gminy tematy
– tworzenia lokalnych strategii energetycznych. W trakcie trwania projektu wzmocniły się
także organizacje społeczne, które nabyły kompetencje przydatne w dalszej działalności.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną główne efekty energetycznych narad
obywatelskich. W ich trakcie powstawały społeczne rekomendacje w sprawie gminnej
strategii energetycznej, które następnie były przedmiotem wysłuchań publicznych.
Głos na konferencji zabiorą uczestnicy projektu, zarówno mieszkańcy czterech gmin,
jak i władze samorządowe. W ramach dwóch paneli dyskusyjnych podzielą się z Państwem
swoimi refleksjami z udziału w projekcie oraz planami na przyszłość dotyczącymi
zwiększania partycypacji obywateli w ważnych dla lokalnych społeczności sprawach.
Wierzymy, że przetestowana przez nas metoda narady obywatelskiej spotka się z Państwa
zainteresowaniem. W przyszłości będzie mogła być wykorzystywana w celu włączenia
mieszkańców miast, miasteczek i wsi do współpracy z władzami samorządu lokalnego.
Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby podejmujące w swej działalności
zawodowej i prywatnej tematy udziału społecznego oraz planowania energetycznego.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – (22) 851 04 03, faksem – (22) 851 04 00 lub
drogą mailową – kontakt@wlacz-sie.pl.
Uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłoszenia, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba
miejsc jest ograniczona!
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