Irena Lipowicz

Celem konferencji jest zebranie uwag i opinii na temat
monografii „Strategie działania w starzejącym się
społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”.
Poniżej pytania,
konferencji:

które

adresujemy

do

Zaprasza na konferencję

uczestników

1. Tematy poruszone w publikacji nie obejmują
wszystkich
obszarów,
które
powinny
zostać
uwzględnione w planowaniu działań na rzecz
starzejącego się społeczeństwa. Jakie wg Państwa
inne dodatkowe obszary powinny zostać rozpatrzone
i włączone w zakres strategii?
2. Czy dostrzegają Państwo bariery na poziomie
centralnym, które utrudniają działania na rzecz
starzejącego się społeczeństwa na poziomie lokalnym?
Jeżeli tak, to prosimy o ich podanie wraz
z uzasadnieniem
i
ewentualnymi
propozycjami
rozwiązań.

Konsultacje społeczne monografii
„Strategie działania w starzejącym
się społeczeństwie.
Tezy i rekomendacje”

3. Czy w opracowanych do tej pory w Państwa
gminie/powiecie/województwie strategiach wpisane
były cele związane ze starzeniem się społeczeństwa?
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4. Czy w dotychczas opracowanych diagnozach
społecznych w Państwa gminie/powiecie/województwie
uwzględnione zostały dane dotyczące starzenia się
społeczeństwa?
5. Czy w Państwa regionie funkcjonują programy na rzecz
starzejącego się społeczeństwa? Jeśli tak, jakich
obszarów dotyczą? Prosimy o wskazanie przykładów
dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz
starzejącego
się
społeczeństwa
w
Państwa
gminie/powiecie/województwie.

20 maja 2013 r. godz. 9.30
Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych
ul Broniewskiego 2c Stargard Szczeciński
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PARTNERZY:

Koło Terenowe
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Stargardzie Szczecińskim

PROGRAM
9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie konferencji – prof. Irena Lipowicz,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Sławomir Pajor, Prezydent Miasta Stargard
Szczeciński

10.15 – 10.45

Wartości i zasady planowania działań
w starzejącym się społeczeństwie
– prof. Barbara Szatur-Jaworska, Instytut Polityki
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

10.45 – 11.10

Własne doświadczenia we wdrażaniu
wojewódzkiej polityki senioralnej
– dr Jarosław Derejczyk Dyrektor Szpitala
Geriatrycznego im Jana Pawła II w Katowicach

11.10 – 11.45

Dyskusja

11.45 – 12.00

Przerwa

12.00 – 12.30

System wsparcia seniorów funkcjonujący
w Stargardzie Szczecińskim – Rafał Zając,
z-ca Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
ze Stargardu Szczecińskiego

12.30 – 13.00

Dyskusja

13.00 – 13.30

Podsumowanie, wnioski

R.S.V.P. do 10 maja 2013 r.:
tel. (0 22) 55 17 985, e-mail: e.czapska@brpo.gov.pl,
Ewa Tułodziecka-Czapska

