
 
 

PROGRAM CYKLU WARSZTATÓW 
dla organizacji pozarządowych 

 „Nowocześnie – Energooszczędnie - Odpowiedzialnie:  
NEO kampanie” . 

 
 
 
WARSZTAT PIERWSZY, Warszawa, 26 października 2010r.  
 
Temat przewodni: „ENERGOOSZCZĘDNIE: racjonalne gospodarowanie energią i jego wpływ na 
zmniejszenie tempa zmian klimatu jako tematy kampanii społecznych” 
 
Program: 

 
10:00 - 10:30   Wprowadzenie do cyklu warsztatów – Aleksandra Antonowicz, koordynatorka projektu 
NEO Nawyki, Polska Zielona Sieć 
 
10:30 - 12:30   Wprowadzenie do zagadnienia energii i zmian klimatu – Marcin Popkiewicz, fizyk, 
specjalista w dziedzinie zmian klimatu, twórca portalu www.ziemianarozdrozu.pl 
 
12:30 – 13:00  Przerwa kawowa 
 
13:00 – 14:00   Prezentacja „Efektywność energetyczna – dlaczego to ważny temat dla Polski” – 
poziom polityczny, zobowiązania Polski  (pakiet energetyczno-klimatyczny), istniejący potencjał , 
Krajowy Plan Działań dot. Efektywności Energetycznej – Aleksander Panek, prezes Narodowej 
Agencji Poszanowania Energii (do potwierdzenia) 
 
14:00 - 15:00    Obiad 
 
15:00 –15:30  Prezentacja „Efektywność energetyczna – z punktu widzenia odpowiedzialności 
globalnej”, prezentacja kampanii „Naturalnie Odpowiedzialni” – Katarzyna Szeniawska, Grupa eFTe 
 
15:30 – 16:30  Prezentacja „Klimat i energia – kampania na wielu poziomach”, prezentacja działań 
Greenpeace – Katarzyna Guzek, Greenpeace Polska 
 
16:30 – 16:45  Przerwa kawowa 
 
16:45 – 17:45  „Co ma energia do…” – wspólna budowa mapy zależności między tematem energii a 
zagadnieniami z innych dziedzin tematycznych – Marta Śmigrowska, obserwatorka polityk oraz rynku 
inwestycji w dziedzinie środowiska, energii i transportu 
 
17:45-18:00   Prezentacja planu kolejnego warsztatu. 

 
 



WARSZTAT DRUGI, Warszawa – styczeń 2011 
 
Temat przewodni: „ ODPOWIEDZIALNIE: wpływ zmian klimatu na kraje rozwijające się – temat 
dla organizacji ekologicznych czy pomocowych?” 
 
10:00 – 10:30 W ramach wprowadzenia - prezentacja cyklu spotów kampanijnych łączących tematykę 
użytkowania energii i zmian klimatu z wpływem na kraje rozwijające się. 
 
10:30 – 12:00 Prezentacja „Zmiany klimatu z perspektywy krajów rozwijających się –niepoprawny 
politycznie klimat” – sytuacja krajów rozwijających się w związku z negatywnym wpływem zmian 
klimatu – obszary oddziaływania, interesy krajów najbiedniejszych w negocjacjach UNFCCC. 
 
12:00 - 12:30  Przerwa kawowa 
 
12:30 –14:00  „Racjonalne gospodarowanie energią – przeciwko globalnemu ubóstwu” - czy 
efektywność energetyczna to też pomoc? Nowe podejście do tematu korzystania z energii. 
 
14:00 – 15:00 Obiad 
 
15:00 - 16:30  „Polskie wsparcie dla adaptacji najbiedniejszych do skutków zmian klimatu” – dyskusja 
nt. rozwiązań na poziomie politycznym: pomoc, spójność polityk wewnętrznych wobec  polityki 
pomocowej. 
       
16:30 – 16:45 Przerwa kawowa 
 
16:45 – 17:45 Inspiracje do działań kampanijnych „ Dostęp do energii w krajach rozwijających się – 
efektywni z przymusu”, źródła wiedzy o sytuacji w krajach rozwijających się, raport Greenpeace „Still 
Waiting, a report on energy injustice”. 
 
17:45-18:00   Prezentacja planu kolejnego warsztatu. 
 
WARSZTAT TRZECI, Warszawa – wrzesień 2011 
Temat przewodni: „NOWOCZEŚNIE: planowanie kampanii z użyciem najnowszych technik i 
Internetu – NEO kampanie” 
 
 
10:00 - 10:30   Wprowadzenie  „Narzędzia nowoczesnego kampaniera – Internet w służbie 
komunikacji społecznej” 
 
10:30 - 12:00   Prezentacja „Wykorzystanie serwisów społecznościowych do promocji działań 
kampanijnych” 

 
12:00 – 12:30  Przerwa kawowa 
 
12:30 – 14:00  Warsztat praktyczny cz. I: „Planowanie strategii promocyjnej dla  kampanii w mediach 
społecznych i serwisach społecznościowych.” – dobór odpowiednich narzędzi internetowych w 
zależności od grup docelowych. 
 
14:00 - 15:00   Obiad  
 
15:00 –16:30  Warsztat praktyczny cz. II: „Planowanie strategii promocyjnej dla  kampanii w mediach 
społecznych i serwisach społecznościowych.” – dobór odpowiednich narzędzi internetowych w 
zależności od grup docelowych. Dyskusja. 
 
16:30 – 16:45 Przerwa kawowa 
 
16:45 – 17:45 Prezentacja: „Ewaluacja efektów kampanii internetowej przy pomocy darmowych 
narzędzi analitycznych.” –  ocena i modyfikacja strategii na podstawie wyników ewaluacji. 
 
17:45-18:00   Zakończenie cyklu warsztatów. 


