
  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt Drogowskaz życiowy realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem 
Rozwoju Regionalnego w  Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I Stopnia 

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – projekty 

innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 Człowiek – najlepsza inwestycja 

        Ostrowiec Świętokrzyski dn. 15.11.2013r. 

 

Szanowni Państwo, 
 

 Zapraszamy serdecznie Dyrektorów, Wychowawców i Nauczycieli pracujących w MOW-ach, MOS-ach 

i Zakładach Poprawczych do udziału w wykładach, które zostaną wygłoszone przez Pana prof. Marka 

Konopczyńskiego oraz przez Panią dr Annę Dąbrowską. Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół 

Innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych, wypracowanych w ramach projektu Drogowskaz życiowy, 

realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, a finansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykłady będą miały charakter 

upowszechniający w/w przedsięwzięcie. 

 Wykłady odbędą się w następujących ośrodkach i terminach: 

1) 4 grudnia i 5 grudnia 2013r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 we Wrocławiu  

od godz. 9.00 – 18.00,  

Adres: 54-029 Wrocław, ul. Kielecka 51, woj. dolnośląskie 

2) 9 i 10 grudnia 2013r. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w sąsiedztwie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Józefowie od godz. 9.00-18.00  

Adres: ul. Sienkiewicza 2, 05-410 Józefów, woj. mazowieckie 

3)  12 i 13 grudnia 2013r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie od godz.8.30-18.30, 

Adres: Antoniewo, 62-085 Skoki, woj. wielkopolskie.  

Wykłady prowadzone będą w każdym ośrodku w 4 grupach po ok. 25 osób. Każda grupa weźmie udział 

w jednodniowym spotkaniu:  czterogodzinny wykład prof. Marka Konopczyńskiego i czterogodzinny wykład 

dr Anny Dąbrowskiej. Referaty wygłoszone zostaną w terminach podanych powyżej (w każdym mieście jeden dzień 

do wyboru). Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały upowszechniające projekt, a w przerwie między wykładami 

zapraszamy wszystkich na poczęstunek.  

 Rejestracja uczestników wykładów rozpocznie się 18 listopada. Termin zgłoszeń upływa 4 dni przed 

planowanym terminem wykładów w każdym z miast. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail: drogowskaz@wsbip.edu.pl  

- (w tytule wiadomości należy wpisać: Wykłady IOR – nazwa miasta) lub faksem na nr fax: 41 263 21 10. 

Karty zgłoszeniowe można pobrać na stronie internetowej www.drogowskaz.wsbip.edu.pl w zakładce Aktualności. 

       

Udział w wykładach jest bezpłatny 

 Każda Osoba obecna na w/w wydarzeniu otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo 

na wykładach organizowanych w ramach projektu Drogowskaz życiowy.  

Kierownik projektu:  

dr Anna Dąbrowska  
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