
KONFERENCJA

„WŁĄCZENI W ROZWÓJ – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu
pomorskiego”

Bloki panelowe

Kształcenie ustawiczne i rozwój
kwalifikacji zawodowych 

Znaczenie jakości życia w regionie dla
rozwoju pomorskiej gospodarki

Usługi społeczne i wsparcie rodziny

Usługi społeczne – inwestycja w rodzinę
System usług społecznych

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

Prezentujący – Katarzyna Weremko, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Gdańsk 

 Definicja usług społecznych, deinstytucjonalizacja.
 Kompleksowe wsparcie rodziny – narzędzia.
 Zlecanie zadań publicznych PES, NGO – współpraca z jst.
 Długofalowe mechanizmy finasowania usług, trwałość.

Prezentujący – Cezary Miżejewski 

Kompleksowe wsparcie rodzin
 Deinstytucjonalizacja (korzyść dla rodziny – dzieci, osoby niesamodzielne).
 Ścieżka reintegracji jako plan poprawy sytuacji rodziny z wykorzystaniem jej potencjału i zasobów.

Prezentujący – Tomasz Polkowski, Fundacja Dziecko i Rodzina

Zmiana i poprawa świadomości społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami – dobre praktyki.
 Zmiana i poprawa świadomości społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.
 Poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prezentujący – Andrzej Majkowski, Fundacja Pomocy Osobom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „PRZYSTAŃ"

Dyskusja / panel ekspertów

Efektywne modele świadczenia usług społecznych (dobre praktyki)

Moderator: Cezary Miżejewski 

Uczestnicy: Katarzyna Weremko, Tomasz Polkowski, Andrzej Majkowski, Franciszek Bronk, Marcin Treder

Odniesienie: Paweł Orłowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

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

O kwalifikacyjnej rewolucji, czyli „big waves” na rynku pracy – albo nas zatopią albo popłyniemy na nich jak surferzy
Prezentujący – Marcin Nowicki, Broadcontext.com

Jak zarządzać własnymi kwalifikacjami – czyli od konieczności do przyjemności zmiany
 O motywacjach: droga do utrzymania pracy, zmiany pracy czy może poprawy jakości życia
 O barierach: lenistwo, brak pomysłu czy może brak wsparcia
 O sposobach: od przekwalifikowania do odkrywania talentów i pasji

Prezentujący –Tomasz Owczarek, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów

Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w pracowników 
- rozwój ich kwalifikacji zawodowych i talentów.

 Jak zabezpieczyć się przed „utratą” korzyści z inwestowania w pracownika, który może przejść po szkoleniu do konkurencji.
Prezentujący – Łukasz Olechnowicz, Volanto Sp. z o.o.

Omówienie zasad funkcjonowania Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) 
oraz zasad walidacji i zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

 Jak firmy mogą wykorzystać PRK do swoich konkretnych potrzeb szkoleniowych i rozwojowych?
Prezentujący – dr Tomasz Saryusz-Wolski, Instytut Badań Edukacyjnych

Dyskusja / panel ekspertów

Jaki jest wymarzony system rozwoju kwalifikacji i kompetencji – czyli od automotywacji, przez zarządzanie rozwojem pracowników i prorozwojową
kulturę organizacji, po publiczne wsparcie i regulacje.

Moderator: Kamila Siwak

  Uczestnicy: Marcin Nowicki, Tomasz Owczarek, Łukasz Olechnowicz, Tomasz Saryusz-Wolski

Odniesienie: Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki 

Atuty Pomorza przyciągające inwestorów

Prezentujący – Piotr Ciechowicz, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Rozwój transportu zbiorowego w regionie i jego znaczenie dla integracji społeczno-gospodarczej i  konkurencyjności Pomorza

Prezentujący – Jakub Pietruszewski, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla tworzenia konkurencyjnej oferty usług zdrowotnych 

Prezentujący – Marcin Zagórski 

Sport a rozwój społeczny – potrzeby i potencjał
Prezentujący – Monika Chabior 

Dyskusja / panel ekspertów
Jakie są branże i obszary działalności gospodarczej z największym potencjałem tworzenia miejsc pracy w oparciu o atuty stanowiące o jakości życia  
na Pomorzu? Na ile pozwolą one na włączenie w rynek pracy osób biernych zawodowo lub osób z grup defaworyzowanych?

Moderator: Radomir Matczak

Uczestnicy: Piotr Ciechowicz, Jakub Pietruszewski, Marcin Zagórski, Monika Chabior, Hanna Bruno (Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej)

Odniesienie: Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

http://test.3tdesign.pl/

