
Konferencja „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
– szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” 

realizowana w ramach projektu 
„Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, 

29 kwietnia 2015 roku
Restauracja Jakubowa Izba, Niwa Babicka 91 /przy trasie S17/

10:00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:30  Powitanie uczestników, prezentacja projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem 
Rozwoju Lokalnego” - Stanisław Jagiełło, Starosta Rycki

11:00  Aspekty formalno - prawne działalności organizacji pozarządowych - Sebastian Ignaszczak, prawnik Lubelska 
Fundacja Rozwoju 

11:30  Przywództwo w organizacji pozarządowej - jak być liderem? - Sławomir Cabajewski, menadżer projektów 
rozwojowych i certyfikowany trener Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

12:00   Wioska tematyczna jako szansa rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich - Karolina Koguciuk, 
prezes Zarządu Stowarzyszenia Progres w Lublinie

12:30  Sesja pytań i odpowiedzi

12:45  Przerwa kawowa

13:00  Jak i na co można pozyskać fundusze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dawny PO KL)              
- Rafał Sobiech, Z-ca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego

13:30  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie - Andrzej Kloc, Z-ca Dyrektora Departamentu 
Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

14:00  Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości i szanse dla organizacji pozarządowych - Justyna Barwińska, 
Dyrektor Biura Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

14:30   Podziel się wiedzą i doświadczeniem - prezentacja dobrych praktyk

15:00  Sesja pytań i odpowiedzi

15:15   Podsumowanie konferencji - Hanna Czerska - Gąsiewska, Przewodnicząca Rady Powiatu; Stanisław Jagiełło, 
Starosta Rycki

15:30  Obiad

16:00  Podziel się wiedzą i doświadczeniem - panel dyskusyjny

17:00  Zakończenie konferencji



Sebastian Ignaszczak – z wykształcenia prawnik. 
Świadczy pomoc prawną dla organizacji pozarządowych, 
w tym w zakresie zakładania i rejestracji stowarzyszeń 
i  fundacji ,  oraz prowadzenia,  funkcjonowania 
i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Trener 
i doradca w zakresie aspektów prawnych organizacji 
pozarządowych. Zajmuje się także ekonomią społeczną, 
w tym świadczy doradztwo oraz prowadzi szkolenia 
w zakresie zakładania prowadzenia podmiotów ekonomii 
społecznej. Świadczy także pomoc prawną dla osób 
fizycznych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

S ławomir Cabajewski  -  menadżer projektów 
rozwojowych i certyfikowany trener Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych wykorzystujący w praktyce 
szkoleniowej  ponad 10- le tn ie  doświadczenie 
w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł, 
w szczególności w obszarze rozwoju kompetencji 
zawodowych, doradztwa zawodowego i wsparcia osób 
bezrobotnych. Pracując w FISE zarządzał m.in. projektem 
opracowania serwisu www.praca-enter.pl i narzędzia 
„Twój potencjał” skierowanego do osób poszukujących 
pracy lub planujących karierę zawodową. Kierował także 
projektami mającymi na celu przygotowanie bibliotek 
publicznych do działań na rzecz rynku pracy, w tym 
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Pracę zawodową rozpoczynał w Urzędzie Gminy Gdów, 
gdzie odpowiadał za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. Z wykształcenia ekonomista, absolwent 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej.

Karolina Koguciuk – edukatorka, animatorka społeczna, 
prezes Zarządu Stowarzyszenia Progres w Lublinie. Od 
pięciu lat pracuje na rzecz zawiązywania społeczności 
sprawczych i uruchamiania działań partycypacyjnych 
poprzez edukację zaangażowaną, animację, sieciowanie 
współpracy i koordynację działań. Absolwentka 
Marketingu i Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz 
Zarządzania Rozwojem Społeczności Lokalnych 
Collegium Civitas w Warszawie. Prezes Zarządu 
Stowarzyszenie Progres z Lublina. 

Rafał Sobiech - Z-ca Dyrektora Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego

Andrzej Kloc  - Z-ca Dyrektora Departamentu 
Koordynacj i  Projektów Europejskich  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Justyna Barwińska – Dyrektor Biura Europejskiego 
Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom  
Europy”,  z rzesza jącego jednos tk i  samorządu 
terytorialnego województwa lubelskiego. Stowarzyszenie 
w ramach swojej działalności przygotowuje i realizuje 
projekty wspierające samorządy, społeczności lokalne 
i organizacje pozarządowe na terenie województwa 
lubelskiego.

Prelegenci w kolejności wystąpień /krótka charakterystyka/
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