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ZAPROSZENIE 
 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

ma zaszczyt zaprosić 

Szanowną Panią/Szanownego Pana 

 

do udziału w konferencji upowszechniającej osiągnięte 

założenia i rezultaty projektu systemowego pn: 

 

„REWITALIZACJA SPOŁECZNA” 
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Podczas konferencji zaprezentowane zostaną działania rewitalizacyjne  

w strategii średnio- i długookresowej kraju oraz opracowany w ramach 

projektu „Rewitalizacja społeczna, model działań lokalnych partnerstw na 

obszarach objętych rewitalizacją. 

Uczestnicy konferencji zapoznają się także z metodą szkoleniową będącą 

rezultatem projektu „Rewitalizacja społeczna”, stanowiącą nowatorskie 

podejście w zakresie metodologii pracy ze środowiskami lokalnymi oraz 

osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak 

również stanowiącą innowacyjny sposób wdrażania standardów działań 

przez instytucje pomocy i integracji społecznej. 

Na zakończenie przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk działań 

rewitalizayjnych w aspekcie lokalnych, pilotażowych Programów 

Rewitalizacji Społecznej. 

 

Konferencja skierowana jest do publicznych i niepublicznych instytucji 

pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych a także 

samorządów terytorialnych zaangażowanych w dzialaność rewitalizacyjną 

oraz zainteresowanych przyszłą dzialanością rewitalizacyjną planowaną 

do dofinansowania w ramach perpektywy finansowej UE 2014 -2020. 

Przewidziany jest również udział przedstawicieli kierownictwa 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w tym Departamentu 

Inicjującego Projekt –Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz 

Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Wdrażania EFS), Przedstawicieli 

Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz 

Przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce. 

 

Jako prelegenci spotkania wezmą udził eksperci z obszaru polityki 

społeczanej oraz ekonomii społecznej. 
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 PROGRAM KONFERENCJI 

9.00 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji (poczęstunek) 

10.30 –10.45 Powitanie Gości przez Kierownictwo CRZL 

10.45 – 11.30 
Rewitalizacja w świetle strategii średnio - i długookresowej kraju – Antoni Sobolewski,                 

Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 – 12.30 
Modelowy Standard Aktywnej Integracji prezentacja modelowych rozwiązań                                      

w zakresie rewitalizacji społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego –                                                     
dr Łukasz Łotocki, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski 

12.30 – 13.00 
Warsztaty instruktażowe jako metoda wdrażania modelowego Standardu Aktywnej                    

Integracji przez instytucje pomocy i integracji społecznej - Jadwiga Pauli, for ES –                       
szkolenia w zakresie polityki społecznej i ekonomii społecznej  

13.30 – 13.45 Przerwa kawowa 

13.45 – 14.15 

Dobre praktyki lokalnych działań rewitalizacyjnych na przykładzie pilotażowego                  
partnerskiego Programu Rewitalizacji Społecznej w Rybniku –Mirosław Górka,                      

Koordynator Programu Rewitalizacji Społecznej.: pn: „T:RAF – Twój Rozwój,                            
Aktywność, Forma” 

14.15 – 14.45 

Dobre praktyki lokalnych działań rewitalizacyjnych na przykładzie pilotażowego                
partnerskiego Programu Rewitalizacji Społecznej w Brzezinach – Jakub Piątkowski, 

Koordynator Programu Rewitalizacji Społecznej.: pn: „Rewitalizacja społeczna                                          
w mieście Brzeziny” 

14.45 – 15.15 Panel dyskusyjny 

15.15 – 16.00 Lunch 
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Realizator projektu „Rewitalizacja społeczna”:  
 
 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa 
Tel. 022 237 00 00 

www.crzl.gov.pl 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacji udziela oraz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji 
przyjmuje MDDP Akademia Biznesu: 

tel.:  22 208 28 46  
e-mail: patrycja.lewandowska@akademiamddp.pl 

 

 
 

 
 
 

                                            
 


