Fundacja Laboratorium Badań
i Działań Społecznych “SocLab”

O projekcie
Projekt „Seniorzy partycypują” jest kompleksowym

zapraszają na konferencję

programem badawczo-edukacyjnym realizowanym

SENIORZY PARTYCYPUJĄ

działań jest upowszechnienie idei partycypacji społecznej

przez Fundację „SocLab” w 2014 roku. Celem podjętych
i obywatelskiej wśród mieszkańców i mieszkanek
Białegostoku po 60. roku życia. Projekt ten zakłada

15 grudnia 2014 r.

wspieranie białostockiego środowiska seniorek i seniorów,
którzy są gotowi do współdecydowania o kształcie
i kierunku miejskiej polityki senioralnej w Białymstoku

Miejsce:
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
Białystok,
piętro I, s. 115

– między innymi poprzez powołanie miejskiej rady
seniorów.
W 2014 roku podjęliśmy następujące działania:
1) badawcze: przeprowadzenie diagnozy aktywności
społecznej i obywatelskiej osób starszych
w Białymstoku.
2) edukacyjne: zorganizowanie dla osób starszych

Udział w konferencji jest bezpłatny.

szkoleń z zakresu wiedzy i umiejętności związanych
z partycypacją obywatelską oraz wizyty studyjnej w
Gdyni, w której od wielu lat w sposób systematyczny

Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko oraz
nazwę organizacji/instytucji należy przesłać
drogą
elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl
lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji:
ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok
najpóźniej do dnia 12.12.2014r.
Informacje o konferencji można uzyskać
pod numerem telefonu +48 731 205 213
oraz na stronie internetowej
www.soclab.org.pl

Honorowy patronat:

i spójny prowadzi się miejską politykę wobec starości
oraz osób starszych. Wydaliśmy broszurę edukacyjnoinformacyjną, stanowiącą kompendium wiedzy
i informacji na temat możliwości zaangażowania się
w życie społeczne i współdecydowania o swoim mieście.
3) animacyjne związane z partycypacją obywatelską
wśród starszych mieszkańców na osiedlach:
wspieraliśmy około 50 seniorów w opracowywaniu
projektów do budżetu partycypacyjnego w
Białymstoku. Prowadziliśmy warsztaty, spacery
badawcze, doradztwo na etapie tworzenia wniosku oraz
pomagaliśmy przy kampanii promocyjnej projektu do
budżetu, wypracowanego przez starszych mieszkańców
i mieszkanki.

Patroni medialni:
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Program konferencji
SENIORZY PARTYCYPUJĄ
15 grudnia 2014 r.

Godzina

Temat

Prelegent/ka

9:30

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie konferencji

Fundacja Laboratorium Badań
i Działań Społecznych „SocLab”

Raport z badań
10:20-11:00

Prezentacja raportu z badań Fundacji
SocLab pt. Seniorzy partycypują

Fundacja Laboratorium Badań
i Działań Społecznych „SocLab”

Inspiracje - część I
11:00-11:15

Projekt: Wielkopolska: Rewolucje

Agata Siwiak

11:15-11:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gdynia

Katarzyna Stec

11:30-11:45

Stowarzyszenie Akademia Plus 50,
Białystok

Jolanta Wołągiewicz

11:45-12:00

Przerwa kawowa

Inspiracje - część II
12:00-12:15

Stowarzyszenie Miasta w Internecie,
Tarnów

Monika Boruch

12:15-12:30

Fundacja Zaczyn, Warszawa

Przemysław Wiśniewski

12:30-12:45

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”,
Warszawa

Joanna Mielczarek

12:45-13:00

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Białystok

Maria Szulga

13:00-13:15

Przerwa kawowa

Debata
13:15

Debata na temat:
„Miasto przyjazne seniorom”

14:45

Lunch

Moderatorka: Bożena Bednarek

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
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