
                                                                

 

ZAPROSZENIE 

 

Komitet organizacyjny ma zaszczyt zaprosić  

na KONFERENCJĘ  

PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU –  

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW  

NA WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH  

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM „SZANSA - nowe 

możliwości dla dorosłych” 

która odbędzie się  

dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 

ul. Świerkowa 20, sala C 2.19 (budynek C) 
 

 

 

Sekretarz konferencji: 

dr Jolanta Szada-
Borzyszkowska 

(j.szada@uwb.edu.pl) 

dr Joanna Borowik 

(joanna.borowik@uwb.edu.pl) 

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa wysyłając zgłoszenie na adres 
sekretarza konferencji: j.szada@uwb.edu.pl 

Organizatorzy: 

Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii 

Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii 

UwB 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Białymstoku 

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji 

i Rozwoju Społecznego  "INNOVATIONE" 
 



Konferencja skierowana jest do ośrodków edukacyjno-szkoleniowych, 

urzędów pracy, uczelni wyższych, placówek kształcenia dorosłych, 

pracowników socjalnych, przedstawicieli instytucji i organizacji działających 

na rzecz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznymi i innych 

zainteresowanych powyższą tematyką. Rozważania dotyczyć będą możliwości 

pozyskiwania środków na polepszenie sytuacji tych grup, które ze względu na 

wiek, pochodzenie, niskie kompetencje osobiste i społeczne narażone są na 

marginalizację i wykluczenie. Zaprezentowane zostaną kierunki polityki 

społecznej wobec osób zagrożonych wykluczeniem oraz inicjatywy mające na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku.  

 

PROGRAM KONFERENCJI 

11.00 – 11.10  Przywitanie Gości – Bożena Barbara Krasnodębska, 

dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Białymstoku. Oficjalne otwarcie konferencji.  

Wystąpienia gości: 

11.10 – 11.45 Osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem w XXI wieku – 

Małgorzata Halicka dr hab. prof. UwB, Zakład Socjologii 

Edukacji i Gerontologii Społecznej, Wydział Pedagogiki 

i Psychologii UwB; Jerzy Halicki dr hab. prof. UwB, Zakład 

Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej, Wydział Pedagogiki 

i Psychologii UwB 

11.45 – 12.00    Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego na rzecz 
osób dorosłych w środowisku lokalnym – Bożena Barbara 
Krasnodębska, dyrektor Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku 

12.00 – 12.30 Kierunki polityki społecznej wobec osób dorosłych. 
„SZANSA- nowe możliwości dla dorosłych” – Jerzy Mantur, 

ekspert merytoryczny projektu Szansa- nowe możliwości dla 
dorosłych  

12.30 – 12.45  Przerwa kawowa 

12.45 – 13.30  Warsztaty – analiza wytycznych dla przyszłych 

grantobiorców projektu Szansa – nowe możliwości dla 
dorosłych (prowadzenie: Jerzy Mantur ekspert 

merytoryczny projektu Szansa - nowe możliwości dla 
dorosłych) 

13.30 – 13.45  Dyskusja i podsumowanie konferencji 


