
 

 

 

 
 

 

 

 
 

RAMOWY PROGRAM 

MAKROREGIONALNEJ KONFERENCJI EDUKACYJNEJ 

 

 „Kooperacje – korzyści, kompetencje, praktyka” 

 
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej  

oraz innych polityk sektorowych, w tym instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, 

jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, NGO, urzędów gmin i powiatów  

z terenu województwa śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i opolskiego 

 

10 czerwca 2021 r. 

konferencja online 

 
09.30 – 10.00 Rejestracja 

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji 

 

Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego 

  
10.15 – 10.30 Kooperacja instytucji – wyzwania i kierunki w polityce społecznej 

 

Joanna Jeleniewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego 

 

10.30 – 10.45 Wprowadzenie do projektu „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych 

polityk sektorowych” 

 

Magdalena Mazur-Skrzyniarz – ROPS Katowice 

10.45 – 11.30 Krótki przewodnik po modelach kooperacji: 

- dla gmin wiejskich 

- dla gmin miejsko – wiejskich 

- dla gmin miejskich pow. 20 tys. mieszkańców 

 

dr Bożena Zasępa – ekspert wiodący w projekcie Kooperacje 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 

 

 



 

 

11.30 – 12.00 W kierunku wielosektorowej polityki społecznej – przykład lokalny Miasta 

Sosnowiec 

 

przedstawiciel MOPS w Sosnowcu 

 

Ewa Pająk – ekspert ds. modelu w projekcie Kooperacje 3D 

 

12.00 – 12.30 Przerwa 

 

12.30 – 13.00 

Empowerment w praktyce – praca z osobą / rodziną w oparciu o modele 

kooperacji 

 

dr hab. prof. nadzw. Izabela Krasiejko – ekspert wiodący w projekcie Kooperacje 

3D 

13.00 – 13.30 Siła upodmiotowienia – praca z osobą / rodziną wykluczoną lub zagrożoną 

wykluczeniem – przykład lokalny Miasta Zduńska Wola 

 

przedstawiciel MOPS w Zduńskiej Woli 

 

Joanna Ubych – ekspert ds. modelu w projekcie Kooperacje 3D 

  
13.30 – 14.00 Pracownik ds. sieci: bojownik – instruktor – profesjonalista – przykład lokalny 

Miasta Zakopane 

 

przedstawiciel MOPS w Zakopanem 
 

dr Ewelina Zdebska – ekspert ds. modelu w projekcie Kooperacje 3D 

 
14.00 – 14.30 Podsumowanie konferencji. Doświadczenia uczestników konferencji  

w kooperacji – wymiana dobrych praktyk. 

Zebranie informacji zwrotnych i oczekiwań. 

 

 

14.30 – 15.00 Konsultacje indywidualne  

 

 

Moderatorzy spotkania: dr Bożena Zasępa, dr hab. prof. nadzw. Izabela Krasiejko – eksperci 

wiodący w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  

i rodzin 

 

                                                

 
 

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób 

i rodzin, realizowany w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 


