
 

 

projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015” 

Program  

Targi Aktywnych Form Pomocy  

oraz 7 Targi Dobrego Klimatu - Targi Ekonomii Społecznej  

w Policach i Nowym Warpnie 

18-20 czerwca 2015 

 

 

Zakwaterowanie: 

Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży 

ul. Leśna 15, 72 - 020 Trzebież 

 

Miejsca odbywania się Targów: 

 

Dzień I Targów Aktywnych Form Pomocy: 

Miejski Ośrodek Kultury w Policach 

ul. Siedlecka 1A Police 

 

Uroczysta Kolacja I dnia Targów:  

Sala Bankietowa CIS SOS  

ul. Korczaka 5, Police 

 

Dzień II Targów – Zespół Szkół i Rynek Główny Nowe Warpno 

 

Targi Dobrego Klimatu - Rynek Główny Nowe Warpno 
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Program Targów Aktywnych Form Pomocy 

 

Dzień I – 18 czerwca 2015 (czwartek) 

 

10:00 – 11.00 Rejestracja Uczestników /poczęstunek dla gości  

11:00 – 11.30 Powitanie Uczestników  

11.30 – 12.15Panel wprowadzający: Polityka społeczna jako podstawa rozwoju lokalnego  

12.15 – 13.00 Obiad 

13:00 – 15.00 Panele robocze (równoległe): 

1). Rodzina jako podstawa lokalnej polityki społecznej (moderator ROPS Szczecin) 

W tym module wraz z panelistami poruszymy następujące tematy: 

 Zachodniopomorski program na rzecz rodziny – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Szczecinie 

 „Pomosty” — pomoc dla młodzieży ze środowisk wiejskich – Stowarzyszenie Tratwa 

Olsztyn 

 Dom kultury w Goleniowie a może społeczny dom kultury - Zbigniew Łukaszewski 

Goleniowski Dom Kultury   

 Aspekty przeciwprzemocowe pracy z rodziną –  Centrum Integracji Społecznej SOS w 

Szczecinie 

 Praca w posagu model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi – Romana 

Krzewicka CRSG PS  

2). Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako determinant rozwoju lokalnego, 

miejsce i rola podmiotów o charakterze reintegracyjnym (moderator: Antoni Sobolewski, 

CRSG PS) 

W tym module wraz z panelistami poruszymy następujące tematy: 

 Strategia w kontekście Krajowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu 

społecznemu i ubóstwu oraz Krajowego programu rozwoju ekonomii społecznej – 

Cezary Miżejewski 

 Szkoła w Radowie Małym – edukacja jako podstawa rozwoju i reintegracji społecznej 

i zawodowej 

 Delegowanie zadań organizacjom pozarządowy Centrum Inicjatyw Obywatelskich w 

Słupsku – Grażyna Bolewska 

 Kalkulator kosztów zaniechania – Karolina Majdzińska, SGH   

 Mierzenie wartości społecznej projektów i efektu reintegracyjnego  – Piotr Stronkowski 

/ Zofia Rutkowska ROPS Poznań 

 

3). Usamodzielnianie osób zależnych (moderator: Centrum Integracji Społecznej SOS) 

W tym module wraz z panelistami poruszymy następujące tematy: 
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 Wybierz przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną - 

Fundacja Nauka dla Środowiska - Koszalin 

 Usługi asystenckie na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu polickiego 

– PCPR Police 

 Model wchodzenia na rynek pracy osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz 

spółdzielni socjalnych i Fundacja im. św. Jadwigi Królowej Polski  

 Spółdzielnie socjalne w socjalnych w zakładach poprawczych – Celina Chełkowska 

 Usamodzielnianie podopiecznych CIS – Centrum Integracji Społecznej SOS w Szczecinie  

 

15:00 - 15.30 Przerwa kawowa 

15:30 – 16.30 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji 

 

Transfer do miejsca zakwaterowania i transfer na uroczysty bankiet 

 

19:00 Uroczysty bankiet. 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla najlepszych 

podmiotów i osób indywidualnych realizujących cenne inicjatywy w zakresie aktywnych form 

pomocy, tytułem: „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy za 2014 rok” oraz wręczenie 

zachodniopomorskich certyfikatów „Zakup prospołeczny”. 

Bankiet odbędzie się w Policach, w Restauracji Włoski Ogród prowadzonej przez Centrum 

Integracji Społecznej „SOS”. Poczęstunek przygotowany na tę uroczystość przygotowany i 

podany będzie przy współudziale uczestników Centrum Integracji Społecznej „SOS”. 

Transfer do miejsca zakwaterowania  

 

  

Dzień II – 19 czerwca 2015 (piątek) 

Zespół Szkół i Rynek Główny Nowe Warpno 

 

Transfer na Targi z miejsca zakwaterowania:  

- podmioty prezentujące wyjazd o godzinie 8:00  

- pozostali uczestnicy wyjazd o godzinie 9:30 

 

Godzina 10:00 Uroczyste rozpoczęcie II dnia Targów – Rynek  

Na drugi dzień Targów uczestnicy przewiezieni zostaną do Nowego Warpna, gdzie odbędzie 

się prezentacja 30 stoisk wystawowych podmiotów, które prezentują przykład dobrych 

praktyk aktywnych form pomocy. Podmioty prezentujące swoją działalność podczas Targów 

pokażą w sposób interaktywny praktyczny wymiar swoich działań. Na czas trwania Targów 

Nowe Warpno, dzięki aranżacji zaplanowanej przez studentów Zachodniopomorskiego 
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Uniwersytetu Technologicznego, dostosowane będzie w atrakcyjny sposób do promocji 

działań ekonomii społecznej. 

 

10.30 lub 12.00 Zespół Szkół w Nowym Warpnie (dwie tury po 1,5 godziny) 

Warsztaty   

Oprócz części wystawowej planujemy dla uczestników Targów serię warsztatów o tematyce: 

 Współpraca Centrum Integracji Społecznej z przedsiębiorcami, SOS dla rodziny 

 Jak mierzyć zaniechanie i wartość społeczną projektów, SGH i CRSG PS  

 Jak delegować zadania organizacjom pozarządowym, CIO Słupsk  

 Jak budować lokalne strategie, ROPS Szczecin  i Włodzimierz Durka CRSG PS 

 Usamodzielnianie osób zależnych Celina Chełkowska, Przemysław Stowarzyszenie na 

rzecz spółdzielni socjalnych, Tomasz Mika - Fundacja im. św. Jadwigi Królowej Polski   

 

12.15 – 13.45  

 Jak rewitalizować czyli społeczna część rewitalizacji, CRSG PS 

 Doświadczenia we działaniu Child Alert na podstawie akcji w Wołczkowie – 

Przedstawiciele Policji, OPS i szkoła oraz terapeuci  biorący udział w pomocy 

 

14:00 – 15.00 Obiad 

 

Drugi dzień Targów, oprócz części wystawowej i warsztatowej to również szereg atrakcji 

dodatkowych. Harcerze i harcerki z Związku Harcerstwa Polskiego przygotują dla chętnych 

uczestników Targów grę miejską, dzięki której będzie można poznać uroki naszego regionu.  

 
Transfer z Targów: 

- dla uczestników pozostających na Targi Dobrego Klimatu do miejsca zakwaterowania 

- dla uczestników wyjeżdzających ze Szczecina 

 
Kolacja dla osób pozostających na Targach Dobrego Klimatu  
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Targi Dobrego Klimatu – 20 czerwca 2015 (sobota) 
 
Transfer dla osób pozostających na Targach Dobrego Klimatu 
 

Na Targach usługi gastronomiczne będą świadczone przez uczestników, którzy na co dzień 

szkolą się w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej 

„SOS”. Cały catering oraz poczęstunki serwowane w dniu konferencyjnym tak jak i podczas 

wystawiania się wybranych organizacji przygotowany  i podany będzie przez uczestników 

Centrum Integracji Społecznej „SOS”. Instruktorzy zawodu odpowiedzialni za przygotowanie 

posiłków, za obsługę uczestników Targów oraz za logistykę cateringową zadbają o to, aby wraz 

z swoją grupą uczestników z Centrum Integracji Społecznej „SOS”, zapewnić najwyższy poziom 

obsługi uczestników Targów. 

 

Na targach Dobrego Klimatu: 

 pokazy mody organizowane wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Polic, 

 Przejazd rowerowy ze Szczecina 

 Kawiarenka na rynku prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej 

 Zlot zabytkowych samochodów 

 Warsztaty mozaikowe 

 Miejska Gra Terenowa „W poszukiwaniu królowej pszczół”, 

 Gry i zabawy naszego dzieciństwa – w tym II Mistrzostw Gry w Kapsle, 

 Plenerowe gry i zabawy dla całej rodziny. 
 
Miasto Galeria 
Wystawcy na Targach Dobrego Klimatu prezentować się będą na rynku Nowego Warpna 
przekształconym tego dnia w Miasto Galerię. W okna nowowarpieńskich kamieniczek zostanę 
wstawione prace artystów związanych z regionem. 
 
 
 


