Konferencja „Wyzwania dla
obszarów wiejskich zagrożonych
trwałą marginalizacją i degradacją –
obszary popegeerowskie
30 lat po transformacji”
Szczecin 16 grudnia 2020 r.
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Powitanie uczestników i prezentacja Think –tanku CRSG „Wyzwania dla obszarów wiejskich” (10.00-10.30)
Moduł I – (10.30-12.00)
Przyczyny marginalizacji i degradacji obszarów wiejskich - dr Włodzimierz Durka, Instytut Socjologii Uniwersytet Szczeciński.
Autostopowicze i uciekinierzy? Wymiary więzi ze środowiskiem lokalnym w ocenach młodzieży wsi popegeerowskiej na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego. Analiza socjologiczna. ks. dr Remigiusz Szauer, Instytut Nauk Teologicznych, Uniwersytet Szczeciński
Dyskusja – 15 min
Przerwa - 15 min
Moduł II - (12.00-14.00)
Depopulacja jako główne wyzwanie demograficzne obszarów popegeerowskich. prof. Piotr Szukalski -Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy
Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Wyzwania badawcze w zakresie obszarów byłych PGR. dr Dariusz Dziechciarz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
Komplementarne działania wieloaspektowe na rzecz rozwoju obszarów popegeerowskich w horyzoncie średnio- i długookresowym. dr Piotr Łysoń,
Dyrektor Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny
Dyskusja – 30 min
Przerwa - 15 min
Moduł III – Podsumowanie (14.15-15.00)
W stronę kompleksowego programu dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją. Krzysztof Siewiera Centrum Rozwoju SpołecznoGospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o. o. - Think-Tank Wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich
Dyskusja – 30 min

Think - tank
To
niezależny
zespół
doradczy
o
charakterze
organizacji
non-profit,
zajmujący się badaniami i analizami
dotyczącymi spraw publicznych.

Kim jesteśmy
Think-tank prowadzony jest przez partnerstwo:
W CRSG od 10 lat prowadzimy działalność
badawczo-rozwojową.
Specjalizujemy
się
w obszarze „miękkich” działań jakie są
podejmowane we wszystkich obszarach życia
społeczno-gospodarczego.
W skład stałego
zespołu wchodzi 1 profesor, 2 doktorów,
6 specjalistów.
Fundacja Pasja z Łobza od 3 lat prowadzi CIS
i inne działania wspierające mieszkańców
obszarów
wiejskich
ze
szczególnym
uwzględnieniem
obszarów
popegerowskich.
Szczególny nacisk kładzie na sytuację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza
niepełnosprawnych.

Nasze działania
w zakresie
badań
Od
10
lat
CRSG
jest
w woj. zachodniopomorskim wiodącym
podmiotem w zakresie prowadzenia badań
i wypracowywania wniosków, zaleceń
i rekomendacji dla NGO, administracji
samorządowej i rządowej oraz biznesu.
Fundacja Pasja przeprowadziła badania
dotyczące osób z niepełnosprawnością na
terenach wiejskich oraz stanu wiedzy
pracodawców
w
zakresie
możliwości
zatrudniania powyższych osób.

Wsparcie rozwoju ekonomii
społecznej
CRSG od ponad 7 lat wspiera rozwój
ekonomii społecznej, Zespół Fundacji
założył jeden z pierwszych CIS na
terenach wiejskich

Ewaluacja projektów i podziałań
Ewaluacja strategii LGD, perspektyw
przemysłu stoczniowego.
Wdrażania
programów
zdrowia
psychicznego,
oddziaływanie funkcjonowania S3 i S6 na
gospodarkę woj. zachodniopomorskiego

Inne badania i Ewaluacje.
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na
obszarach
wiejskich,
ewaluacje
strategii
LGD,
badania
osób
z niepełnosprawnością.

W czym
braliśmy udział

I i II Cykl konferencji perspektywy
dla obszarów wiejskich –
kancelaria Prezydenta RP
Prezentacje nowej koncepcji rozwoju
terenów wiejskich, wsparcie merytoryczne

Centra Usług Społecznych

Zespół CRSG i Fundacji Pasja rozpoczęły
działania w zakresie tworzenia think-thanku
od określenia celów i obszarów, w który
posiadamy największe kompetencje.
Jednym z pierwszych działań było opracowanie
wykładu dla decydentów z obszarów wiejskich
mającego na celu wypracowanie innego
spojrzenia
na
kierunki
ich
rozwoju.
Przygotowaliśmy również konferencje dotyczącą
zmian w zakresie edukacji na obszarach wiejskich
(we współpracy z MEN i FRSE), eksperci ThinkTank brali udział w konferencjach organizowanych
przez KPRP,.

Wsparcie merytoryczne oraz
przygotowanie opracowania

Konferencja edukacyjna
i Kierunki Zmian
Nasze doświadczenie, badania terenowe
i desk research muszą być uzupełnione jak
i bazować na aktualnych pracach nad
strategiami czy też rozwiązaniami.

Określenie oczekiwań, potrzeb

Rada
programowa

Bardzo ważne by obszary wypracowanych
przez nas badań/rekomendacji nie
bazowały jedynie na obszarach naszych
zainteresowań.

Pas transmisyjny
W naszym założeniu thin-thank ma
charakter
wspierający
swoją
wiedzą
działania innych podmiotów.
Z
doświadczeń
prowadzonych
badań,
współpracy i pracy w administracji wiemy jak
ważne jest podejmowanie decyzji i działań w
oparciu o wiedzę. Podobnie jest w przypadku
wypracowywania nowych strategii, planów
operacyjnych i rozwiązań.

Zależy nam aby produkty
niniejszego projektu trafiły do
wszystkich interesariuszy
zaangażowanych w rozwój wsi

Dostęp do wiedzy
Przygotowanie repozytorium wiedzy
Współpraca i sieciowanie

Wiadomości
sygnalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NGO na obszarach wiejskich a COVID
NOWE FIO – z perspektywy obszarów wiejskich
Bezrobocie na obszarach wiejskich
Biogazownie jako przyszłość energetyczna obszarów wiejskich
Uniwersytety Ludowe szansa dla obszarów wiejskich – uwagi do
programu
Depopulacja obszarów wiejskich
Nowa rola ODR
Wiadomość sygnalna kompetencje kluczowe
Wiadomość sygnalna nauczanie zdalne
Centra Usług Społecznych na obszarach wiejskich
Złota setka firm rolnych
Perspektywy demograficzne dla edukacji na obszarach wiejskich
Wiadomość sygnalna kompetencje kluczowe
Gospodarstwa agroturystyczne w czasach COVID-19
Gospodarstwa rodzinne
Wpływ COVID-19 na rolnictwo

Raporty z badań
• Konflikty w środowisku wiejskim
• Energia Odnawialna na terenach wiejskich –
bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie instalacji
biogazowej
• Raport o centrach usług społecznych
• Perspektywy dla edukacji na terenach wiejskich z punktu
widzenia demografii
• Przyczyny i skutki depopulacji terenów wiejskich
• Doradztwo rolnicze dzisiaj i jutro. Szanse i perspektywy
• Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów
popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji
udostępnionych przez KOWR

Kierunki zmian
Wydaliśmy w sumie 5 Kierunków Zmian –
ostatni numer jest w przygotowaniu i
zostanie wydany po konferencji.
Poszczególne numery poświęciliśmy m.in.
• Centrom Usług Społecznych
• Oświacie na terenach wiejskich
• Internetowi rzeczy

Plany - 2021 r.
Plany na rok 2021.
Jakie działania planujemy na rok 2021. W
dużej mierze będzie to kontynuacja prac
eksperckich m.in. w zakresie obszarów
poPGRowskich,
osób
z
niepełnosprawnościami i działania Centrów
Usług Społecznych.

Kontynuacja wydawania
Kierunków zmian

Badania i wiadomości sygnalne
Szczególnie w zakresie obszarów
poPGRowskich

Wiadomości sygnalne
Opracowanie i wydawanie wiadomości
sygnalnych

Webinarium – Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów
popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Prowadzenie: Krzysztof Siewiera

Uczestniczy zespół profesor Iwony Bąk –
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

29 grudnia godzina 12.00

