
  

 

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 

           

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie 

zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn.: Drogowskaz życiowy, która odbędzie 

się 3 października 2014 roku w Kielcach, w Hotelu Kongresowym - Centrum Biznesu, przy Al. Solidarności 34. 

Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godzinie 9.00.  

 Mieliśmy już przyjemność gościć Państwa na konferencji międzynarodowej z udziałem przedstawicieli 

włoskiej fundacji Exodus w czerwcu ubiegłego roku. Tegoroczne spotkanie ma charakter podsumowujący trzyletnią 

realizację Drogowskazu życiowego. Zaprezentujemy najważniejsze kwestie związane z opracowaną innowacyjną 

metodą edukacyjno-wychowawczą dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie, a najwybitniejsi polscy naukowcy 

wygłoszą prelekcje z zakresu dewiacyjnych zachowań młodzieży. Jesteśmy przekonani, że wiele z 

zaprezentowanych rozwiązań będziecie mogli Państwo wykorzystać w swojej pracy zawodowej lub po prostu - 

przekazać informację o nich osobom zainteresowanym. Dzięki temu, stworzymy swoistego rodzaju sieć 

upowszechniającą dobre praktyki, których nadrzędną wartością jest troska o dobro dziecka, ze szczególnym 

uwzględnieniem tego zagrożonego marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Każda Osoba obecna na w/w wydarzeniu otrzyma: 

a/ certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji prezentującej innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne 

w pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, 

b/ książkę zawierającą treści podsumowujące realizację projektu oraz między innymi: szczegółowe programy 

szkoleń składających się na innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) oraz źródła dofinansowania na 

realizacje takiego rodzaju szkoleń, bądź podobnych, w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, w ramach 

krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

c/ publikację pokonferencyjną, na którą składają się artykuły autorstwa wybitnych naukowców z największych 

ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków, pracujących na co dzień z młodzieżą nieprzystosowaną 

społecznie. 

d/ teczkę na laptopa, notatnik, długopis. 

Materiały te są bezpłatne i będą wręczane po zakończeniu konferencji, tylko i wyłącznie jej 

Uczestnikom, na podstawie podpisu złożonego przy rejestracji. 
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