KONFERENCJA
Usługi społeczne
– inwestycja w rodzinę

„WŁĄCZENI W ROZWÓJ – wsparcie rodziny i podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu
System
usług społecznych




Umiejscowienie w dokumentach (ustawy, strategie). pomorskiego”
Wyzwania demograficzne, analiza potrzeb, zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę.
Partnerstwo – wymóg konieczny efektywnej realizacji usług (w kontekście realizacji wsparcia z EFS).

Rozwój kwalifikacji zawodowych, czyli o lepszym życiu Pomorzan
– od wyzwań do rozwiązań

Prezentujący – Katarzyna Weremko, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Gdańsk

 Definicja usług społecznych, deinstytucjonalizacja.
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Bloki
panelowe
 Zlecanie zadań publicznych PES, NGO – współpraca z jst.
Prezentujący – Marcin Nowicki, Broadcontext.com
 Długofalowe mechanizmy finasowania usług, trwałość.
Kształcenie ustawiczne i rozwój
Znaczenie jakości życia w regionie dla
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– Piotr
Rozwoju
SA
Kompleksowe wsparcie rodzin
 O barierach: lenistwo, brak pomysłu czy może brak wsparcia
 Deinstytucjonalizacja (korzyść dla rodziny – dzieci, osoby niesamodzielne).
 O sposobach: od przekwalifikowania do odkrywania talentów i pasji
 Ścieżka reintegracji jako plan poprawy sytuacji rodziny z wykorzystaniem jej potencjału i zasobów.
Rozwój Prezentujący
transportu zbiorowego
w regionieGdańska
i jego znaczenie
integracjiMenadżerów
społeczno-gospodarczej i konkurencyjności Pomorza
–Tomasz Owczarek,
Fundacjadla
Kształcenia

Prezentujący – Tomasz Polkowski, Fundacja Dziecko i Rodzina
Prezentujący – Jakub Pietruszewski, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w pracowników
- rozwój
ich kwalifikacji
i talentów.
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opieki nad zawodowych
osobami starszymi
i z niepełnosprawnościami – dobre praktyki.
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Zmiana i poprawa świadomości społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
– Łukasz
Olechnowicz,
Volanto Sp.społecznym.
z o.o.
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Poprawa jakości
życia osób
zagrożonych wykluczeniem
Prezentujący – Marcin Zagórski
Prezentujący – Andrzej Majkowski, Fundacja Pomocy Osobom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „PRZYSTAŃ"
Omówienie zasad funkcjonowania Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)
Sport a rozwój społeczny – potrzeby
i potencjał
oraz zasad
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 Jak firmy mogą wykorzystać PRK do swoich konkretnych
potrzeb
szkoleniowych
i rozwojowych?
Prezentujący – dr Tomasz Saryusz-Wolski, Instytut Badań Edukacyjnych
Efektywne modele świadczenia usług społecznych (dobre praktyki)
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Odniesienie: Paweł Orłowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
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