
   

              

Komunikat konferencyjny  

Konferencja pn. 

„Z Pudełkiem Życia Bezpieczniej” 

Nowa forma wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych z terenu miasta 

Kościana 

 

Termin konferencji:   25 kwietnia 2018 r. 

Miejsce konferencji: Aula Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 

Cel konferencji: 

 promocja  „Kościańskiego Pudełka Życia” – wręczanie pierwszych pudełek, 

 prezentacja dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań  na rzecz  członków 

społeczności lokalnej, potrzebujących wsparcia, 

 wymiana doświadczeń i  spostrzeżeń związanych z działalnością na rzecz seniorów, 

osób samotnych i niepełnosprawnych, 

Konferencja stwarza możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń związanych  

z działalnością na rzecz seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych; może więc stanowić 

inspirację dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką integracji społecznej. Konferencja 

oraz publikacja (w formie skryptu) prezentująca jej dorobek mają służyć promocji działań 

środowiskowych na rzecz włączania wszystkich członków społeczności lokalnej do wdrażania 

nowych rozwiązań, odpowiadających potrzebom różnych grup społecznych naszego Miasta.  

Patronat: 

 honorowy:  Michał Jurga Burmistrza Miasta Kościana 

 medialny:   Gazeta Kościańska 

 

Adresaci: 

Konferencja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką, zwłaszcza 

do seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych oraz osób, które na co dzień – zawodowo 

lub wolontarystycznie pracują z osobami poszukującymi swojego miejsca w społeczności 

lokalnej. Szczególnie ważna jest  obecność osób starszych, niepełnosprawnych i tych, które 



    

              

 

oczekują wsparcia, bowiem ich głos i uwagi pozwolą na zastosowanie takich rozwiązań  

w życiu publicznym, które spełnią oczekiwania i ułatwią funkcjonowanie w życiu codziennym. 

Dobrze wiedzieć, co myślą o rozwiązaniach już realizowanych w praktyce  

i tych dopiero postulowanych.  

Konferencja przewiduje wystąpienia nie tylko pracowników naukowych, ale również 

praktyków, którzy zechcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami. 

Organizatorzy oczekują referatów, w których wątki teoretyczne będą ilustrowane 

przykładami praktycznych rozwiązań. Zapraszamy do podjęcia dyskusji, dialogu oraz dzielenia 

się doświadczeniami i wątpliwościami. Mamy nadzieję, iż proponowana tematyka spotka się 

z Państwa uznaniem i zainspiruje do podejmowania działań na rzecz wyżej wymienionych 

grup.   

Organizatorzy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie - Klub Integracji Społecznej w Kościanie oraz 

Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka” w Kościanie.  

Program: 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do zainteresowanych podmiotów życia 

społecznego w późniejszym terminie oraz zamieszczony na stronie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kościanie www.ops.koscian.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Kościanie 

www.koscian.pl.   

Rejestracja: 

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy dokonać na  „Formularzu zgłoszeniowym”  

i przesłać  na adres e-mail: kis@ops.koscian.pl lub dostarczyć  do Klubu Integracji Społecznej 

w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 w terminie do 3 kwietnia 2018  

r. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie 

„Formularza zgłoszeniowego” z wypełnieniem informacji dotyczących wystąpienia oraz 

przesłanie jej na adres e-mail: kis@ops.koscian.pl lub dostarczenie do Klubu Integracji 

Społecznej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 do 3 kwietnia 2018 roku.  

O zakwalifikowaniu referatu zostaną Państwo powiadomieni e-mailowo.  

Publikacja: 

Planowane jest wydanie skryptu dla uczestników konferencji, który będzie przedstawiał 

najważniejsze informacje na temat wystąpień prelegentów w trakcie konferencji. Osoby 
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chcące zamieścić swój artykuł w skrypcie proszone są o przesłanie pełnego tekstu referatu 

do publikacji na adres e-mail: kis@ops.koscian.pl do dnia 4 kwietnia 2018 roku. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w tekstach oraz odrzucenia tekstów 

niespełniających wymogów edytorskich.   

Dodatkowe informacje:  

 czas wystąpienia w sesji ustnej wynosi  maksymalnie 15 minut; 

 na sali będzie dostępny projektor i laptop (prosimy o informację o potrzebie 

wykorzystania sprzętu w karcie zgłoszeniowej); 

 organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerw kawowych; 

 organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne.  
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