
 

 

       

    

„Nowe Kompetencje” dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych dorosłych w trudnej sytuacji Ŝyciowej „Nowe Kompetencje” dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych dorosłych w trudnej sytuacji Ŝyciowej „Nowe Kompetencje” dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych dorosłych w trudnej sytuacji Ŝyciowej „Nowe Kompetencje” dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych dorosłych w trudnej sytuacji Ŝyciowej     

międzynarodowa konferencja podsumowująca efekty projektu „PwP Nowe Kompetencje”  

 

18 czerwca 2015 r. (czwartek)  godz. 11.00; Pałac Lubomirskich, Plac śelaznej Bramy 10, Warszawa 
    

11.00 Otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości i uczestników Otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości i uczestników Otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości i uczestników Otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości i uczestników     

   Maria Zaguła-Holzer, Dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy  

 

11.10 Prezentacja załoŜeń i Prezentacja załoŜeń i Prezentacja załoŜeń i Prezentacja załoŜeń i rerererealizacji projektu alizacji projektu alizacji projektu alizacji projektu     

   Sławomir Piwowarczyk, koordynator merytoryczny projektu  

 

11.25 Job shadowing w kontekście róŜnych form aktywizacji zawodowej młodych osób w trudnej sytuacji Job shadowing w kontekście róŜnych form aktywizacji zawodowej młodych osób w trudnej sytuacji Job shadowing w kontekście róŜnych form aktywizacji zawodowej młodych osób w trudnej sytuacji Job shadowing w kontekście róŜnych form aktywizacji zawodowej młodych osób w trudnej sytuacji     

   dr Dariusz Zalewski, kierownik Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy w Instytucie Pracy i Spraw  

   Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego  

 

11.50 Job shadowing w praktyce ESPLAI Job shadowing w praktyce ESPLAI Job shadowing w praktyce ESPLAI Job shadowing w praktyce ESPLAI     

   Pedro Aguilera Cortés, koordynator współpracy i projektów europejskich Fundacji ESPLAI,  

   Barcelona 

 

12.10 Doświadczenia Job shadowing podczas realizacji projektu Doświadczenia Job shadowing podczas realizacji projektu Doświadczenia Job shadowing podczas realizacji projektu Doświadczenia Job shadowing podczas realizacji projektu     

   Mateusz Wilkoń, właściciel firmy Młody Wilkoń, członek zarządu Fundacji „Arka”, członek  

   Towarzystwa Arteterapii i Animacji Kultury 

12.30 Przerwa kawowa 

12.50 Realizacja Realizacja Realizacja Realizacja inicjatyw społecznych inicjatyw społecznych inicjatyw społecznych inicjatyw społecznych ––––    zaangaŜowanie na rzecz innych jako forma aktywizacji młodychzaangaŜowanie na rzecz innych jako forma aktywizacji młodychzaangaŜowanie na rzecz innych jako forma aktywizacji młodychzaangaŜowanie na rzecz innych jako forma aktywizacji młodych    

    w trudnej sytuacji Ŝyciowej w trudnej sytuacji Ŝyciowej w trudnej sytuacji Ŝyciowej w trudnej sytuacji Ŝyciowej     

   Tomasz Waleczko, Instytut Witelon w Krakowie, trener, psycholog, współautor polskiej wersji  

   modeli animacji lokalnej  

 

13.15 Wpływ zaangaŜowania w realizację działań społecznych na uczestników projektu Wpływ zaangaŜowania w realizację działań społecznych na uczestników projektu Wpływ zaangaŜowania w realizację działań społecznych na uczestników projektu Wpływ zaangaŜowania w realizację działań społecznych na uczestników projektu     

   Joanna Judzińska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”  

 

13.40 Działania społeczne młodych podejmowane przez ESPLAIDziałania społeczne młodych podejmowane przez ESPLAIDziałania społeczne młodych podejmowane przez ESPLAIDziałania społeczne młodych podejmowane przez ESPLAI    

  Virginia Pareja, koordynator działań w zakresie edukacji społecznej Fundacji ESPLAI, Madryt  

 

14.15  Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie     

14.30 Lunch 

 

Podczas trwania konferencji oraz przerw będzie moŜliwość zapoznania się z przykładami zrealizowanych 

przez młodzieŜ, podczas projektu inicjatyw społecznych.   


