Zapraszamy kadrę kierowniczą i pracowników samorządowych z całej Polski na

Konferencję

Czy samorząd powinien inwestować w pomoc społeczną?
W dn. 6-7.10.2014 r. w Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie (Centrum)
Rozpoczęcie: 6.10.14, godz. 10.00, a zakończenie: 7.10.14, godz. 14.30
Konferencja organizowana wspólnie z Radą Pomocy Społecznej pod patronatem Władysława Kosiniaka – Kamysza Ministra, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach projektu „Standardy w Pomocy” ma na celu pokazanie nowych rozwiązań, które w istotny sposób już
wkrótce zmienią funkcjonowanie pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Zapraszamy do dyskusji nad sposobami ich wdrażania oraz
praktycznych konsekwencji postulowanych zmian dla samorządów.
Państwa udział ma kluczowe znaczenie – politykę społeczną w swoim regionie tworzą samorządowcy.
Zależy nam na obecności pracowników samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za pomoc społeczną na swoim terenie. Zapraszamy
także kadrę kierowniczą ROPS i ośrodków pomocy społecznej, członków Rady Pomocy Społecznej, przedstawicieli MPiPS i sieciowych
organizacji pozarządowych oraz partnerów projektu.
Poruszane tematy:
• W jaki sposób standardy wypracowane w ramach projektu „Standardy w Pomocy” mogą pomóc w realizacji polityki społecznej przez
samorządy.
• Czy i jak samorządy mogą dzisiaj kreować regionalną i lokalną politykę społeczną?
• Jak finansować samorządową politykę społeczną?
• Czego brakuje, aby skutecznie realizować samorządową politykę społeczną?
• Jak wygląda współpraca jednostek samorządu terytorialnego z innymi (organizacjami, biznesem) przy realizacji lokalnych usług
społecznych?
• Jakie warunki trzeba stworzyć, aby samorządy mogły skuteczniej realizować politykę społeczną i rozwiązywać problemy społeczne?
• Co powinno zrobić państwo i MPiPS, aby samorządowa polityka społeczna mogła się rozwijać?
Powołanie Forum Współpracy Empowerment – niezależnego zrzeszenia osób i instytucji, którym zależy na aktywnym uczestnictwie w
zmianach pomocy społecznej. Oferujemy zapoznanie się z Manifestem i możliwość zapisania się do Forum podczas konferencji.

Formuła aktywnych warsztatów, paneli dyskusyjnych, animacji i prezentacji ekspertów z zakresu pomocy i polityki społecznej.
Informacje praktyczne:
Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy wyżywienie.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego on-line formularza zgłoszeniowego
do 25 września 2014 r. do godziny 17.00
Proszę kliknąć w link i wypełnić formularz
http://www.cal.org.pl/uslugi-edukacyjne/dla-jst/konferencja-dla-samorzadow

Pod formularzem znajduje się szczegółowy program konferencji.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!
Przyjmujemy zgłoszenia jedynie od osób, które zadeklarują chęć i możliwość udziału w całej konferencji.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Michałem Świderskim, tel.: tel.: 22 121 59 10, 22 121 23 01, 22 119 79 37
ww 21 lub e-mail: michals@cal.pl

