Działania Województwa Dolnośląskiego
W EUROPEJSKIM ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU
Kontakt
Telefon (sekretariat + osoba do kontaktu email

Czas
realizacji
dzień,
miesiąc

Zadanie

Miejsce
wydarzenia

Organizator

31.03.2012r.

Prezentacja
tradycyjnych stołów
wielkanocnych, palm i
pisanek.

Pasaż Grunwaldzki

UMWD;
zadanie realizowane
przez Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu
przy udziale Kół
Gospodyń Wiejskich z
terenu Dolnego Śląska.

UMWD
Wydział Obszarów Wiejskich
(tel. sekr. 776 93 50):
Justyna Antosik
(tel. 776 90 30)
justyna.antosik@dolnyslask.pl
DODR
(tel. sekr. 339 86 56):
Izabela Michniewicz
(tel. 339 80 21 wew. 152)
izabela.michniewicz@dodr.pl

2223.09.2012r.

V Festiwal Tradycji
Dolnego Śląska

Opera Wrocławska

Gł. organizator:
UMWD
przy udziale
Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu

UMWD
Wydział Obszarów Wiejskich
(tel. sekr. 776 93 50):
Izabela Bielecka-Kowalczyk
(tel. 776 93 98)
Izabela.bielecka@dolnyslask.pl
DODR
(tel. sekr. 339 86 56):
Renata Dyląg
(tel. 339 80 21 wew. 150)
Renata.dylag@dodr.pl

Inne

Degustacja potraw
wielkanocnych,
występy zespołów
folklorystycznych,
Wielkanocna tradycja
jako źródło wielu
inspiracji, okazja do
przypominania
wielopokoleniowego
dziedzictwa, w tym
także kulinarnego, a
przez to
najskuteczniejszy
sposób na jej ocalenie
i dalsze kultywowanie.
Kultywowanie tradycji,
pobudzenie
aktywności
społeczności lokalnej
oraz integracja
środowisk ludowej
twórczości.
Bilety
rozdysponowywane są
bezpłatnie wśród osób
zainteresowanych

15.12.2012r.

Prezentacja
tradycyjnych stołów
bożonarodzeniowych

Pasaż Grunwaldzki

UMWD;
zadanie realizowane
przez Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu
przy udziale Kół
Gospodyń Wiejskich z
terenu Dolnego Śląska.

UMWD
Wydział Obszarów Wiejskich
(tel. sekr. 776 93 50):
Justyna Antosik
(tel. 776 90 30)
justyna.antosik@dolnyslask.pl
DODR
(tel. sekr. 776 93 50):
Izabela Michniewicz
(tel. 339 80 21 wew. 152)
izabela.michniewicz@dodr.pl

Ogłoszenie
konkursu:
I kwartał
2012 r.
Okres
przyjmowania
wniosków:
14.02.2012 r.
– 13.03.2012
r.

Przeprowadzenie
konkursu w ramach
Poddziałania 6.1.1 PO
KL „Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy”.

Projekt jest
skierowany do osób
z obszaru powiatów
województwa
dolnośląskiego
(uczą się lub
zamieszkują one na
obszarze
wskazanych
powiatów w
rozumieniu
przepisów Kodeksu
Cywilnego), w
których stopa
bezrobocia wg
stanu na dzień
31.12.2011
przekroczyła 150%

Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy, pełniący
funkcję instytucji
wdrażającej PO KL
(Instytucji Pośredniczącej
II stopnia).

DWUP
Sekretariat DWUP:
Tel. (071) 39-74-200
e-mail:
wroclaw.dwup@dwup.pl

Okres
realizacji
projektu nie
przekracza 24
miesięcy.

Projekt skierowany
jest wyłącznie do osób
z następujących grup
docelowych:
- osób w wieku 15 – 24
lata, albo
- osób w wieku 50 – 64
lata,
oraz obejmuje

Wydział Promocji i Informacji DWUP:
Tel. (071) 39-74-wew. 110, 111
Numery bezpłatnej infolinii:
0 800 300 376*
0 800 207 097*
*- tylko z telefonu stacjonarnego
e-mail:
promocja@dwup.pl

folklorem.
Prezentacja
tradycyjnych stołów
bożonarodzeniowych
przygotowanych przez
Koła Gospodyń
Wiejskich z
województwa
dolnośląskiego.
Degustacja potraw
wigilijnych, występy
zespołów
folklorystycznych.
Pielęgnacja
wielopokoleniowych
tradycji
bożonarodzeniowych
W konkursie
występuje kryterium
dostępu, gdzie
wsparcie w projekcie
kieruje się wyłącznie
do dwóch grup – osób
w wieku 15-24 lata lub
osób w wieku 50-64
lata.
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wsparcie o
charakterze
dostosowanym do
specyficznych potrzeb
grupy docelowej.

stopy bezrobocia w
województwie
dolnośląskim.

W tym konkursie
wyodrębniono pulę
środków dla osób
niepełnosprawnych i
tu Projekt
skierowany jest
wyłącznie do osób
niepełnosprawnych z
obszaru województwa
dolnośląskiego (uczą
się lub zamieszkują
one na obszarze
województwa
dolnośląskiego w
rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego).
Typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu:
1. Identyfikacja
potrzeb osób
pozostających bez
zatrudnienia, w tym
m.in. poprzez
zastosowanie
Indywidualnych
Planów Działania,
diagnozowanie
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potrzeb szkoleniowych
oraz możliwości
doskonalenia
zawodowego w
regionie;
2. Organizacja
warsztatów oraz
szkoleń z zakresu
technik aktywnego
poszukiwania pracy
oraz nabywania
kompetencji
kluczowych;
3. Wsparcie
psychologicznodoradcze osób
wchodzących i
powracających na
rynek
pracy;
4. Realizacja
programów
aktywizacji zawodowej
obejmujących jedną
lub kilka z
następujących form
wsparcia:
- pośrednictwo pracy
i/lub poradnictwo
zawodowe,
- staże/praktyki
zawodowe,
- szkolenia
prowadzące do
podniesienia,
uzupełnienia lub
zmiany kwalifikacji
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zawodowych,
- subsydiowanie
zatrudnienia
5. Wspieranie
wolontariatu jako
etapu
przygotowującego do
podjęcia zatrudnienia
m.in.
poprzez zapewnianie
wsparcia
szkoleniowego i
doradczego dla
wolontariusza;
6. Wspieranie
inicjatyw na rzecz
podnoszenia
mobilności
geograficznej
(regionalnej i
międzyregionalnej)
osób pozostających
bez zatrudnienia (w
tym w szczególności
osób
zamieszkujących na
obszarach wiejskich);
7. Wsparcie doradczoszkoleniowe
pracownika, który
uzyskał zatrudnienie w
ramach projektu
prowadzące do jego
adaptacji w miejscu
pracy (wsparcie
pomostowe);
8. Opracowanie i
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Ogłoszenie
konkursu:
II kwartał
2012 r.
W zależności
od typów
operacji okres
realizacji
projektu nie
przekracza
24 miesięcy
(stosuje się
do typów
operacji nr 2,
3) lub 36
miesięcy
(stosuje się
do typów
operacji nr 1)

rozpowszechnianie
informacji o ofertach
pracy, możliwościach
udziału w szkoleniach i
stażach oraz innych
oferowanych usługach
i instrumentach
aktywizacji
zawodowej, w tym
m.in. poprzez
zastosowanie
nowoczesnych i
wielokanałowych
technik
informacyjnych i
komunikacyjnych.
Przeprowadzenie
konkursu w ramach
Poddziałania 9.6.1 PO
KL „Upowszechnienie
kształcenia osób
dorosłych w formach
szkolnych”.
Grupę docelową w
projekcie stanowią w
co najmniej 50%
osoby w wieku od 50
do 64 roku życia oraz
wsparcie w ramach
projektu zostało
dostosowane do
specyficznych potrzeb
tej grupy docelowej –
kryterium
strategiczne.

Projektodawca w
okresie realizacji
projektu prowadzi
biuro projektu (lub
posiada siedzibę,
filię,
delegaturę oddział
czy inną prawnie
dozwoloną formę
organizacyjną
działalności
podmiotu) na
terenie
województwa
dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy, pełniący
funkcję instytucji
wdrażającej PO KL
(Instytucji Pośredniczącej
II stopnia).

DWUP
Sekretariat DWUP:
Tel. (071) 39-74-200
e-mail:
wroclaw.dwup@dwup.pl
Wydział Promocji i Informacji DWUP:
Tel. (071) 39-74-wew. 110, 111
Numery bezpłatnej infolinii:
0 800 300 376*
0 800 207 097*
*- tylko z telefonu stacjonarnego
e-mail:
promocja@dwup.pl

W konkursie
występuje kryterium
strategiczne, gdzie
premiowane są
projekty, w których
wsparcie kieruje się w
co najmniej 50% do
osób w wieku 50-64
lata.
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Typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu:
1. Kształcenie w
formach szkolnych
osób dorosłych z
własnej inicjatywy
zainteresowanych
zdobyciem,
uzupełnieniem lub
podwyższeniem
wykształcenia
ogólnego lub
kwalifikacji
zawodowych (1);
2. Programy formalnej
oceny i potwierdzania
odpowiednich
efektów uczenia się
uzyskanych w sposób
pozaformalny i
nieformalny,
prowadzące do
podniesienia poziomu
wykształcenia
ogólnego lub nabycia
kwalifikacji
zawodowych (2);
3. Wsparcie dla szkół
dla dorosłych,
placówek kształcenia
ustawicznego,
placówek kształcenia
praktycznego,
ośrodków

7

Ogłoszenie
konkursu:
II kwartał
2012 r.
Okres
realizacji
projektu nie
przekracza 24
miesięcy.

dokształcania i
doskonalenia
zawodowego (3)
ukierunkowane na:
- rozszerzenie lub
dostosowanie oferty
edukacyjnej do
potrzeb regionalnego i
lokalnego
rynku pracy (a),
- podwyższenie jakości
oferty edukacyjnej,
tym również uzyskanie
akredytacji kuratora
oświaty (b),
- rozwój
innowacyjnych form
kształcenia
ustawicznego, w tym
również w formie elearningu (c).
Przeprowadzenie
konkursu w ramach
Poddziałania 9.6.2 PO
KL „Podwyższanie
kompetencji osób
dorosłych w zakresie
ICT i znajomości
języków obcych”.
Grupę docelową w
projekcie stanowią
wyłącznie osoby
należące do jednej
i/lub więcej z
poniższych grup:
- osoby, które

Projektodawca w
okresie realizacji
projektu prowadzi
biuro projektu (lub
posiada siedzibę,
filię,
delegaturę oddział
czy inną prawnie
dozwoloną formę
organizacyjną
działalności
podmiotu) na
terenie
województwa
dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy, pełniący
funkcję instytucji
wdrażającej PO KL
(Instytucji Pośredniczącej
II stopnia).

DWUP
Sekretariat DWUP:
Tel. (071) 39-74-200
e-mail:
wroclaw.dwup@dwup.pl
Wydział Promocji i Informacji DWUP:
Tel. (071) 39-74-wew. 110, 111
Numery bezpłatnej infolinii:
0 800 300 376*
0 800 207 097*
*- tylko z telefonu stacjonarnego
e-mail:
promocja@dwup.pl

W konkursie
występuje kryterium
strategiczne, gdzie
premiuje się projekty,
w których m.in. grupę
docelową stanowią
wyłącznie osoby, które
ukończyły 50 rok życia.

8

ukończyły 50 rok życia,
- osoby powracające
oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek
pracy po przerwie
związanej z
urodzeniem i
wychowaniem dzieci,
- osoby w
wykształceniem co
najwyżej średnim,
- osoby
niepełnosprawne,
- osoby pozostające
bez zatrudnienia przez
okres ostatnich 6
miesięcy przed
przystąpieniem do
projektu,
a wsparcie udzielane
w ramach projektu
dostosowane jest do
specyficznych potrzeb
tej grupy – kryterium
strategiczne.
Typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu:
1. Szkolenia i kursy
skierowane do osób
dorosłych, które z
własnej inicjatywy są
zainteresowane
nabyciem,
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uzupełnieniem lub
podwyższeniem
umiejętności i
kompetencji w
obszarach
umiejętności ICT i
znajomości języków
obcych (1).
Cały rok

Zadanie III
Działania aktywizacji
senioralnej [60 +]
Przedsięwzięcia,
wspierające
systemowe
rozwiązania,
wspomagające
edukację obywatelską
oraz budowanie więzi
międzypokoleniowych,
działania aktywizujące
społecznie seniorów
oraz promujące wśród
partnerów
społecznych,
administracji i biznesu
aktywność społeczną
(aktywny styl życia)
dolnośląskich
seniorów.
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań
publicznych z zakresu
wsparcia
działań na rzecz
rozwoju

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

UMWD
Wydział Współpracy z
Organizacjami
Pozarządowymi

UMWD
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
71 770-40-76

Cały teren Dolnego
Śląska Wysokość
środków publicznych
przeznaczonych w
2012 r. na realizację
zadanie III – 80 000 zł

BWD.
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społeczeństwa
obywatelskiego w
2012 r.

I kwartał

Luty

Otwarty konkurs ofert
na realizacje zadania
publicznego pn.
„Polityka zdrowotna i
promocja zdrowia w
obszarze aktywizacji
środowisk lokalnych
na rzecz
środowiskowych usług
dla osób starszych w
2012roku.
Powołanie „Platformy
wiedzy oraz wymiany
doświadczeń
dolnośląskich
seniorów”
Proponowane tematy
SPOTKANIE
INAUGURUJĄCE
POWOŁANIE
„PLATFORMY WIEDZY
ORAZ WYMIANY
DOŚWIADCZEŃ
DOLNOŚLĄSKICH
SENIORÓW”

Maj

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

UMWD
Departament Polityki
Zdrowotnej

UMWD
Departament Polityki Zdrowotnej
Tel. 71 770 42 96;
71 770 43 06

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

UMWD
Departament Polityki
Zdrowotnej

UMWD
Departament Polityki Zdrowotnej
71 770 43 06
664 977 738

BWD kwota 60 000zł

Ul. Dobrzyńska
21/23

Ul. Do uzgodnienia
DZIAŁALNOŚĆ
MUZYCZNOKULTURALNA
DOLNOŚLĄSKICH
UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU
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Wrzesień

Ul. Ostrowskiego 7
DZIAŁALNOŚĆ
REKREACYJNOZDROWOTNA
DOLNOŚLĄSKICH
SENIORÓW

Ul. Dobrzyńska
21/23

Grudzień

Zarządzenie
8/2012 MWD
Z dnia 19
stycz
nia

16 kwietnia

TRADYCJA I OBYCZAJE
W DZIAŁALNOŚCI
DOLNOŚLĄSKICH
UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU
Powołanie Zespołu
zadaniowego do
koordynacji działań
związanych
obchodami
Europejskiego Roku
Aktywności Osób
Starszych i
Solidarności
Międzypokoleniowej
2012 na Dolnym
Śląsku.

VI Forum
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w
Nowej Rudzie
Forum poświęcone
będzie
„Kulturze fizycznej w
edukacji i praktyce
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”.

Centrum Biznesu i
Innowacji w Nowej
Rudzie – Słupcu
przy ul. Kłodzkiej
22.

UMWD
Departament Polityki
Zdrowotnej i
Departament Spraw
Społecznych
1. Wydział Kultury,
2. Wydział Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi,
3. Wydział ds. Osób
Niepełnosprawnych,
4. DOPS,
Pełnomocnik Marszałka
ds. Młodzieży
Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Nowej Rudzie
Dolnośląska Rada ds.
Seniorów Departament
Polityki Zdrowotnej

UMWD
Tel. 71 770 4306

665 650 709
utwdzroma@o2.pl
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Październik

Światowy Dzień
Seniora
Obchody
Wojewódzkie - PSEE
-Występy
Nagrodzonych Chórów
senioralnych

Dolny Śląsk

UMWD
Departament Polityki
Zdrowotnej, Wydział
Kultury
Wojewódzka Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna

71 770 43 06

I/II kwartał

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań
publicznych ze
środków
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w
zakresie działalności
na rzecz osób
niepełnosprawnych
dotyczącej ich
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej w 2012 r.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego;
Zadania
dofinansowane w
ramach konkursu
będą realizowane
na terenie całego
województwa

UMWD
Departament Spraw
Społecznych

UMWD Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Tel. 770 41 49
kinga.slupska@umwd.pl

08.05.2012r.
23.05.2012r.
25.05.2012r.

Szkolenie dla rodzin
osób starszych/
opiekunów
nieformalnych,
mające na celu
wzrost ich wiedzy na
temat przemian i
zagrożeń

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Czarny Bór;
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Lubań;
Miejski Ośrodek

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

Kwota przeznaczona
na konkurs 1 000 000
zł

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl
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11.06.2012r.
19.06.2012r.
29.06.2012r.

związanych z
wiekiem
senioralnym oraz
zwiększenie ich
kompetencji
opiekuńczych – II
edycja zadania
realizowanego we
współpracy z
gminami z terenu
województwa
dolnośląskiego.
Zadanie ma na celu
wsparcie opiekunów
nieformalnych w ich
funkcjach i
przeciwdziałanie
wypaleniu
psychicznemu
wynikającemu z
obowiązków i
obciążeń
opiekuńczych
Szkolenie dla rodzin
osób starszych/
opiekunów
nieformalnych,
mające na celu
wzrost ich wiedzy na
temat przemian i
zagrożeń
związanych z
wiekiem

Pomocy
Społecznej, Jawor

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Kowary;
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Oława;
Ośrodek Pomocy
Społecznej,

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl
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06.07.2012r.
10.07.2012r.
25.07.2012r.

senioralnym oraz
zwiększenie ich
kompetencji
opiekuńczych – II
edycja zadania
realizowanego we
współpracy z
gminami z terenu
województwa
dolnośląskiego.
Zadanie ma na celu
wsparcie opiekunów
nieformalnych w ich
funkcjach i
przeciwdziałanie
wypaleniu
psychicznemu
wynikającemu z
obowiązków i
obciążeń
opiekuńczych
Szkolenie dla rodzin
osób starszych/
opiekunów
nieformalnych,
mające na celu
wzrost ich wiedzy na
temat przemian i
zagrożeń
związanych z
wiekiem
senioralnym oraz
zwiększenie ich

Kłodzko

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Pieszyce;
Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Prochowice;
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej, Stare
Bogaczowice;

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl
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07.08.2012r.
21.08.2012r.
22.08.2012r.

kompetencji
opiekuńczych – II
edycja zadania
realizowanego we
współpracy z
gminami z terenu
województwa
dolnośląskiego.
Zadanie ma na celu
wsparcie opiekunów
nieformalnych w ich
funkcjach i
przeciwdziałanie
wypaleniu
psychicznemu
wynikającemu z
obowiązków i
obciążeń
opiekuńczych
Szkolenie dla rodzin
osób starszych/
opiekunów
nieformalnych,
mające na celu
wzrost ich wiedzy na
temat przemian i
zagrożeń
związanych z
wiekiem
senioralnym oraz
zwiększenie ich
kompetencji
opiekuńczych – II

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Pęcław;
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Oleśnica;
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Kunice;

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl
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06.09.2012r.
12.09.2012r.
18.09.2012r.

edycja zadania
realizowanego we
współpracy z
gminami z terenu
województwa
dolnośląskiego.
Zadanie ma na celu
wsparcie opiekunów
nieformalnych w ich
funkcjach i
przeciwdziałanie
wypaleniu
psychicznemu
wynikającemu z
obowiązków i
obciążeń
opiekuńczych
Szkolenie dla rodzin
osób starszych/
opiekunów
nieformalnych,
mające na celu
wzrost ich wiedzy na
temat przemian i
zagrożeń
związanych z
wiekiem
senioralnym oraz
zwiększenie ich
kompetencji
opiekuńczych – II
edycja zadania
realizowanego we

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Żarów;
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Miękinia;
Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Ścinawa;

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl

17

Maj –
wrzesień

Październik

współpracy z
gminami z terenu
województwa
dolnośląskiego.
Zadanie ma na celu
wsparcie opiekunów
nieformalnych w ich
funkcjach i
przeciwdziałanie
wypaleniu
psychicznemu
wynikającemu z
obowiązków i
obciążeń
opiekuńczych
Przygotowanie i
wydruk folderu
prezentującego
działalność
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
funkcjonujących na
terenie
Województwa
Dolnośląskiego
Przygotowanie i
wydruk poradnika w
ramach serii
„Biblioteka
Nestora”,
poruszającego
problematykę zasad
prawidłowego

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl

Folder finansowany
ze środków Projektu
DART
(realizowanego w
ramach Programu
Interreg IVC);
Realizacja zadania
uzależniona od
decyzji Partnera
Wiodącego
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Kwiecień –
październik

żywienia osób w
wieku
okołosenioralnym,
w tym również
kwestia żywienia
osób z ograniczoną
sprawnością –
publikacja
przeznaczona
zarówno dla
seniorów, jak i dla
ich opiekunów
nieformalnych
(rodzin) oraz dla
osób świadczących
profesjonalne usługi
na rzecz osób
starszych
Przygotowanie i
wydruk raportu z
badań empirycznych
mających na celu
diagnozę
problemów
związanych z
rodzinną opieką nad
seniorem;
zorganizowanie
warsztatu
upowszechniającego
wyniki badań wśród
kadr służb
społecznych,

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

dr Agnieszka Pierzchalska
071 770 42 33; a.pierzchalska@dops.wroc.pl
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Terminy
szkoleń:
1. 11-13.04.
2012r.
2. 11-13.06.
2012r.
3. 05-07.09
2012r.
4. 05-07.11.
2012r.

zajmujących się na
co dzień pracą na
rzecz seniorów, w
tym świadczeniem
usług opiekuńczych
Blok szkoleń „Praca
z osobą starszą” –
każde szkolenie dla
60 uczestników
1. Praca z
trudnym
klientem DPS –
3 dni
2. Praca
opiekunek
środowiskowyc
h w miejscu
zamieszkania
klienta – 3 dni
3. Praca z chorym
na Alzheimer a,
Stwardnienie
rozsiane,
Parkinsona – 3
dni
4. Animacja
czasu wolnego
podopiecznych
przez
pracowników
DPS (zajęcia
praktyczne) – 3
dni

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

Renata Hrehorowicz, 071 770 42 28;
r.hrehorowicz@dops.wroc.pl

Zadanie realizowane
w ramach Projektu
systemowego DOPS
w zakresie
podnoszenia
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
dofinansowywanego
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego, Unii
Europejskiej w
ramach Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
Poddziałanie
7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej.
Szkolenia kierowane
do kadr służb
społecznych z
terenu
województwa
dolnośląskiego
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Terminy
działań:
1. 04-06.06
2012r.
2. 17-19.09.
2012r.
3.
16.11.2012r.

Przygotowanie
kampanii społecznej
na rzecz aktywizacji
społeczno zawodowej osób
starszych, w tym:
1. Szkolenie:
Ekonomia
społeczna jako
alternatywna
forma
zatrudnienia
2. Wizyta
studyjna:
Spółdzielnia
socjalna
założona przez
osoby w wieku
50+
3. Konferencja

Dolnośląski Ośrodek
Polityki Społecznej

Renata Hrehorowicz, 071 770 42 28;
r.hrehorowicz@dops.wroc.pl

Zadanie realizowane
w ramach Projektu
systemowego DOPS
w zakresie
podnoszenia
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
dofinansowywanego
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego, Unii
Europejskiej w
ramach Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
Poddziałanie
7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej.
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