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Seminarium  

 
Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji 

 
20 września 2022 r. (10.30-15.00) w Częstochowie 

 
Szanowni Państwo, 

 

Rozpoczynamy proces budowania ogólnopolskiego ruchu organizacji pozarządowych  

i podmiotów ekonomii społecznej na rzecz wspierania roli i podmiotowości sektora w rozwoju usług 

społecznych oraz procesie ich deinstytucjonalizacji. 

Seria 16 Seminariów w każdym z województw to okazja do wzmocnienia dialogu  

i współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich 

sektora społecznego. 

 

We współpracy z Liderami Regionalnymi chcemy z uczestnikami seminarium porozmawiać o:  

• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku, 

• uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym 

okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych  

w nurcie deinstytucjonalizacji,  

• rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie 

uwzględniając specyfikę regionu 

 

Bardzo nam zależy na udziale w Seminarium organizacji, które specjalizują się  

w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się  

w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie. Ważnym 

partnerem całego przedsięwzięcia jest ROPS i lokalne samorządy, które także chcemy 

zaangażować w ten proces. 

 

 
Cezary Miżejewski 
Prezes WRZOS 
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Program Seminarium: 

Termin: 20 września 2022 r. 

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 

Moderatorzy spotkania: Karolina Cyran Juraszek, Kazimierz Słobodzian 
 

Informacje rejestrowe  

Rejestracja uczestników jest prowadzona poprzez formularz online dostępny na stronie WRZOS do 16 
września 2022 r.  

Link do formularza rejestracyjnego:  
www.wrzos.org.pl/aktualnosci/czestochowa-zapraszamy-na-seminarium-z-cyklu-regionalne-platformy-
spoleczne-dla-rozwoju-uslug-spolecznych-i-di/ 
 

 Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  
w ramach Funduszy EOG 

10.30-10.50 Powitanie uczestników oraz prelegentów seminarium i przedstawienie jego 

przebiegu. 

Uroczyste otwarcie Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy. 

10.50-11.30 
Strategia Rozwoju Usług Społecznych - polityka publiczna na lata 2021–
2030 (z perspektywą do 2035 r.) - Rekomendacje Krajowe 
deinstytucjonalizacji. - Cezary Miżejewski, Prezes WRZOS  

11.30-12.15 

Prezentacja dobrych praktyk w obszarze realizacji usług społecznych 

świadczonych przez PES/PS. 

Jan Strączyński - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” 

Lilianna Ociepa-Kaźmirek - Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki 

Społecznej 

12.15- 12.45 Przerwa kawowa 

12:45 – 13.45 Panel ekspercki: 

Planowanie usług społecznych w woj. śląskim (szanse i wyzwania). 

Prowadząca: Marta Zmitrukiewicz 

W debacie udział wezmą: 

Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Katowicach 

dr Mariola Mirowska - Kierownik Katedry Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej  
i Turystyki Uniwersytetu, im. Jana Długosza w Częstochowie 

Artur Szmaciarski – Kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Częstochowie 

Elżbieta Ferenc – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego  
w Częstochowie, Prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” 

13.45 - 14.15 Dyskusja – wstęp do rekomendacji Regionalnych. 

Podsumowanie spotkania. 

– Karolina Cyran Juraszek 

14.15-15.00  Zakończenie spotkania oraz poczęstunek. 


