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CZAS NA USŁUGI SPOŁECZNE OPARTE NA DIALOGU! 
Konferencja ogólnopolska  

Warszawa, 21 lutego 2023 

Centrum Zielna  
 

Szanowni Państwo,  

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS oraz sieć Liderów Regionalnych 
zapraszają serdecznie do udziału w Konferencji Ogólnopolskiej „Czas na usługi społeczne oparte na 
dialogu”, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku w Warszawie w Centrum Zielna w godzinach 
10.00-15.00. 

Konferencja stanowi podsumowanie działań realizowanego przez WRZOS projektu „SUS-Sektor 
Usług Społecznych” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. 

Strategia Rozwoju Usług Społecznych stała się faktem. Oznacza to, że projektowanie usług 
społecznych oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich 
wspólnot lokalnych już w najbliższych miesiącach. W proces ten muszą być włączone nie tylko 
samorządy lokalne, ale także organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. To one 
odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju usług społecznych i przymierzają się do ich 
deinstytucjonalizacji.  

Konferencja będzie okazją do podsumowania przedsięwzięcia, którego celem było m.in. 
budowanie przestrzeni do dialogu sektora społecznego i publicznego przy programowaniu rozwoju 
usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie regionalnym. Wypracowaliśmy także 
Rekomendacje Krajowe w zakresie wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i 
deinstytucjonalizacji, a w 16 województwach odbyły się seminaria poświęcone tematowi 
deinstytucjonalizacji i współpracy samorządu z organizacjami obywatelskimi przy programowaniu 
rozwoju usług.  
Zależy nam na opowiedzeniu o doświadczeniach (w tym korzyściach, ale i trudnościach) związanych 
ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej w procesie prac 
nad RPDI, a także o tym co ułatwiało współpracę, a co w niej przeszkadzało oraz czy współpraca 
będzie kontynuowana i na jakich zasadach. Podzielimy się także rozwiązaniami czeskimi w tym 
zakresie, które mogą być inspirujące dla rozwiązań systemowych w Polsce.  

Bardzo nam zależy na udziale w Państwa w Konferencji, ponieważ wierzymy, że wspólne spotkanie 
przyczyni się do wzmacniania dialogu, a to może przyczynić się do rozwoju świadczenia usług 
społecznych przy udziale sektora społeczne 
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
Termin: 21 luty 2023 r., godz. 10.00 – 15.00 

Miejsce: Warszawa, Centrum Zielna, ul. Zielna 37  

Moderacja konferencji: Karolina Cyran Juraszek 

9.30-10.00 Powitalna kawa  

10.00-10.15 Uroczyste otwarcie Konferencji 

10.15-10.45 
Podsumowanie doświadczeń – droga do budowania dialogu i współpracy w 16 

regionach – Cezary Miżejewski  

10:45-11:30 

Prezentacja doświadczeń z trzech regionów budowania współpracy w obszarze 

realizacji usług społecznych świadczonych przez PES/PS – Liderzy regionalni  

- Ewa Czeplina – woj. Pomorskie 

- Ewa Kwiesielewicz- Szyszka – woj. Kujawsko Pomorskie 

- Bartłomiej Głuszak – woj. Warmińsko Mazurskie  

11:30-12:00 Współpraca ROPS z organizacjami obywatelskimi przy tworzeniu Regionalnego 

Planu Rozwoju Usług i Deinstytucjonalizacji" – Anna Dula, przedstawicielka ROPS 

w Lublinie 

12:00-12:30 Przerwa kawowa 

12:30-13.15 Dialog w usługach społecznych na przykładzie Republiki Czeskiej i europejskich 

rozwiązań – Jiri Horecky, Prezes Stowarzyszenia Dostarczycieli Usług Społecznych 

Republiki Czeskiej, Wiceprezes Europejskiej Federacji Pracodawców Sektora Usług 

13:15-14.30 Panel o „Dialogu międzysektorowym w procesie DI:  

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości  

• Grzegorz Baranowski – Dyrektor Departamentu DPiIS MRiPS (TBC) 

• Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu MFiPR DEFS 

• Paweł Maczyński - Prezes Polskiej Federacji Związkowej 

Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej   

• Monika Kocimska - Warczak, Wicedyrektor ROPS Olsztyn 

• Tomasz Pactwa, - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych 

Miasta Stołecznego Warszawy (TBC) 

Prowadzenie: Cezary Miżejewski - Prezes WRZOS 

14.00-14.15 Podsumowanie konferencji 

Kamila Płowiec – Dyrektorka WRZOS 

14.15-15.00  Zakończenie spotkania oraz poczęstunek   
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Informacje rejestrowe: 
 

• Zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza online dostępnego na stronie do 
15.02.2023 r.  

• Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Dla organizacji pozarządowych istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży do wysokości 
biletu komunikacji publicznej.  


