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W dniu 15 marca 2017 r. w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskie-

go odbyło się seminarium naukowe pt. Synergia wybranych walorów 

Podkarpacia – zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT. 

Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia 

„Kraina Podkarpacie”, Nomino Sp. z o.o., KlasterPro.pl Sp. z o.o. oraz 

Uniwersytet Rzeszowski. Seminarium zorganizowane zostało w ramach 

projektu „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT 

poprzez Co-design (MASIT_COD)”. Projekt został dofinansowany przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje 

Społeczne. 

Celem spotkania była dyskusja z udziałem ekspertów w zakresie 

zdrowia, ekoinnowacji i awioturystyki na temat aktualnych potrzeb, 

oczekiwań oraz sposobów efektywnego wdrażania i użytkowania roz-

wiązań komunikacyjnych dostępnych na platformie Synergos. Rozwią-

zania takie, jak platforma Synergos dedykowane są przede wszystkim 

mieszkańcom i instytucjom z terenu województwa podkarpackiego zain-

teresowanym wykorzystaniem walorów przyrodniczych, gospodarczych 

i społecznych regionu. Seminarium zainaugurował i powitał uczestni-

ków spotkania w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Paweł 

Grata, prof. UR – dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. 

W dyskusji jako eksperci wystąpili: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – 
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kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności 

Politechniki Rzeszowskiej (ekspert ds. ekotechnologii), dr n. med. 

Agnieszka Ćwirlej-Sozańska – zastępca dyrektora Instytutu Fizjoterapii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej 

z Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego (ekspertki ds. 

zdrowia) oraz Andrzej Rybka – pilot samolotowy, członek Aeroklubu 

Rzeszowskiego (ekspert ds. awioturystyki). Wystąpienia ekspertów 

dotyczyły między innymi potencjału innowacyjnego województwa 

podkarpackiego w zakresie ekotechnologii w budownictwie i produkcji 

żywności, sytuacji zdrowotnej mieszkańców Podkarpacia, procesu 

starzenia się populacji mieszkańców województwa podkarpackiego 

oraz związanych z tym wyzwań i szans bazujących na walorach przy-

rodniczych, gospodarczych i kulturowych regionu czy też potencjału 

małych lokalnych lotnisk, które służyłyby rozwojowi turystyki opartej 

na ultralekkich samolotach. W ramach seminarium odbyła się również 

prezentacja portalu Synergos przygotowana przez Gabrielę Nowak – 

prezes firmy Nomino Sp. z o.o. 

Aktywność społeczna przynosząca efekty jednostce i społeczeństwu 

to przede wszystkim dążność do oddziaływania na otoczenie społeczne, 

mająca na celu jego przekształcenie i ewaluację. W praktyce powinna 

ona prowadzić do „zmiany proporcji pomiędzy funkcją adaptacyjną 

a kreatywną – na korzyść tej ostatniej, dostrzegania w działalności sensu 

społecznego, wyrażającego się w tworzeniu więzi międzyludzkich, za-

stępowaniu celów opartych na zadaniach systemem wartości, do których 

dąży jednostka i zbiorowość, przechodzenia od instytucji sformalizowa-

nych, będących instrumentami polityki państwa (administracji) do insty-

tucji (...) społecznych [stowarzyszenia, fundacje, NGO], przewartościo-

wania polityki z modelu formułowania celu i zadań na model tworzenia 

warunków sprzyjających aktywności jednostkowej i grupowej, odtwa-

rzania autentycznych zrzeszeń, przejścia od instruktażu do poradnictwa 

i szerokiego systemu informacji” (Turlejska 1998: 399).  

Funkcjonowanie i rozwój społeczności lokalnych jest komplekso-

wym procesem modelowanym wieloma różnorodnymi czynnikami, 

z których na pierwszy plan wysuwa się poziom aktywności społecznej, 

silnie skorelowany z aktywnością zawodową mieszkańców. Z uwagi na 

te przesłanki seminarium ukierunkowane było na dyskusję nad stworze-

niem narzędzi IT pomagających w aktywizacji społeczności lokalnych 

przy projektowaniu produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych 

w sektorach obejmujących jakość życia, takich jak zrównoważona tury-

styka, zdrowie oraz ekotechnologie.  
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Ważnym elementem seminarium był czynny udział w dyskusji 

przedstawicieli biznesu oraz instytucji działających w trzech wskazanych 

branżach. Należy podkreślić, że szczególnie dotkliwe społecznie są skut-

ki niewykorzystania zasobów endogennych rejonów, które są gorzej 

rozwinięte od obszarów uprzemysłowionych (ubóstwo, patologie, wy-

kluczenie społeczne). Władze samorządowe, aby podejmować skuteczne 

działania na rzecz społeczności, muszą dysponować kompleksową i ak-

tualną wiedzą o zasobach endogennych, oczekują też pomocy ze strony 

naukowców i przedsiębiorców przy projektowaniu działań aktywizują-

cych mieszkańców powiatów i gmin.  

Lokalni przedsiębiorcy (MŚP), aby skutecznie konkurować z fir-

mami zewnętrznymi, potrzebują kapitału ludzkiego (kompetentni pra-

cownicy), kapitału społecznego (kooperacja – mikroklastry) i pomysłów 

niezbędnych do podnoszenia atrakcyjności swoich produktów i usług. 

Mieszkańcy, szczególnie ludzie młodzi, oczekują przede wszystkim 

miejsc pracy, możliwości rozwoju, realizacji swoich pomysłów, realnego 

wpływu na procesy zachodzące w miejscu ich zamieszkania. Organiza-

cje pozarządowe, aby skutecznie działać, potrzebują aktywnych społecz-

ności lokalnych (wolontariusze), przychylności lokalnych władz (wspar-

cie przy realizacji inicjatyw społecznych) oraz przedsiębiorców (środki). 

Dlatego też ważne są takiego rodzaju spotkania – seminaria, w których 

przedstawiciele świata nauki, praktycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele 

władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych spotykają się, aby 

dyskutować o sprawach ważnych dla rozwoju społeczności lokalnych. 
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