DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH
Program wizyty studyjnej
Pn. „ Ekonomia Społeczna alternatywą dla osób starszych”

08:00 – 09:00

PIERWSZY DZIEŃ 16.10.2012 r.
wyjazd z Wrocławia
Przyjazd, zakwaterowanie i przywitanie uczestników wizyty studyjnej przez
członkinie Spółdzielni Socjalnej 50+
kolacja
DRUGI DZIEŃ 17.10.2012 r.
śniadanie

09:10 – 12:30

wizyta w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni

08:50 - 09:00
18:00
18:30

(Prezentacja działalności CAS oraz omówienie koordynacji działań na rzecz seniorów,
podejmowanych przez różne instytucje społeczne, przedstawienie aktywizacji ludzi starszych.
Prezentacja dobrych praktyk) w trakcie spotkania poczęstunek kawowy.

13:00 – 14:00

Obiad

14:15 – 17:30

Wizyta w Caritas Gdynia z siedzibą w Sopocie
(Omówienie działalności caritas oraz przedstawienie i zaprezentowanie form pomocy os. chorym i
niepełnosprawnym) w trakcie spotkania poczęstunek kawowy.

18:00

Kolacja
TRZECI DZIEŃ 18.10.2012 r.

08:00 – 09:00

Śniadanie

09:15 – 12:00

Wizyta w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Regionalnym
Centrum Integracji – zapoznanie z działalnością.
(Zapoznanie z działalnością GCOP, omówienie zasad współpracy z gdyńskimi organizacjami,
zapoznanie z inicjatywami mającymi na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz
promowanie działań NGO’sów w wśród mieszkańców).

12:30 – 13:30

Obiad

13:30 – 17:30

1)

Wizyta w Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich
(przedstawienie działalności Stowarzyszenia, poprzez cele jakie stowarzyszenie stara się
realizować, tj. samopomoc, wsparcie członkiń oraz kobiet bezpośrednio po zabiegu
chirurgicznym oraz sposób ich realizacji poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych,
spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskich).

2)

Wizyta w Spółdzielni Socjalnej 50+ w Gdyni – prezentacja spółdzielni.

(Celem spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy kobiet po mastektomii, pełnienie ról
społecznych w miejscu zamieszkania poprzez wykorzystanie własnych doświadczeń
życiowych (opiekunki środowiskowe, asystentki osób niepełnosprawnych).
Spółdzielnia Socjalna "50+" z Gdyni otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Zysk z dojrzałości
2010" w kategorii "Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+ w roku 2010").
w trakcie wizyt przerwa kawowa

18:00

Kolacja

21:00

Wyjazd do Wrocławia – planowany przyjazd 06:00

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel. 71 770-42-28, fax. 71 770-42-30
dops@dops.wroc.pl
www.dops.wroc.pl

