
Ogólnopolska Konferencja Online
 

Wspieranie rozwoju i ochrona młodzieży 
jako kluczowy element 

polskiej racji stanu 

Wyniki badań i przykłady działań opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej.

Środa, 9 grudnia 2020 
godz. 10.00 - 13.30 (logowanie od 9.15)

Organizator 
Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN)

Sponsor 
Fundusz Sprawiedliwości zarządzany przez Ministra Sprawiedliwości

Link do rejestracji 
https://bit.ly/33aeSn4

Forma konferencji
 
Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy Zoom do 500 uczestników. 
Obok wystąpień prelegentów przewidziany jest czat, odpowiedzi na pytania z czatu, dyskusja oraz  
zaopiniowanie przez uczestników (w trybie ankiety online) rekomendacji na przyszłość przygo- 
towanych przez zespół IPZIN.

https://app.evenea.pl/event/wspieranie-rozwoju-i-zapobieganie-problemom-mlodziezy/


  Program konferencji

 9.15-10.00 – logowanie do platformy ZOOM
 10.00 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości i uczestników – dr Szymon Grzelak, prezes  
     zarządu IPZIN oraz dr Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie   
     Sprawiedliwości
 10.10 – Co dalej z młodzieżą? Cztery aspekty polskiej racji stanu – dr Szymon Grzelak
 10.50 – Zapowiedź bloku praktycznego – mgr Dorota Żyro, wiceprezes zarządu IPZIN
 11.00 – Wystąpienia zaproszonych gości 
     Minister Marcin Romanowski (MS)
     Minister KPRM Barbara Socha (Pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej)
     Wicedyrektor ORE dr Wiesław Poleszak
     Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
 11.20 – Przerwa na kawę, której nie serwujemy (na czas przerwy wszyscy pozostajemy  
     zalogowani)
 11.30 – Odpowiedzi prelegentów z części 1 na pytania zadane na czacie 
 
Przedstawienie przykładów nowatorskich działań praktycznych 
 11.50 – Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie w oparciu o program  
     „Archipelag Skarbów” – mgr Jakub Placha, dr Maja Łoś
 12.10 – Nastolatek u progu okresu dojrzewania – program profilaktyczny  
                  „Gwiazda Mocy” – dr Szymon Grzelak
 12.25 – Młodzież w czasie epidemii – program „Nawigacja w kryzysie” – mgr Albin Wró-  
      blewski
 12.40 – Strategia „7 dźwigni skutecznej profilaktyki” jako pomysł na  prorodzinną politykę  
     młodzieżową – mgr Dorota Żyro 
 12.55 – Rekomendacje na przyszłość – podsumowanie konferencji i głosowanie uczestników  
     online nad postulatami – dr Szymon Grzelak
 13.05 – Dyskusja (także w oparciu o pytania i głosy z czatu)
 13.30 – Zamknięcie konferencji


