
                              

                                                  
 

Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” 
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich 

 

 

Zaproszenie na konferencję 

 

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 

Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej  

zapraszają na konferencję 

„Z INSTYTUCJI DO RODZINY” 

podsumowującą projekt: 

Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach 

 

W czasie konferencji zostanie zaprezentowane NARZĘDZIE, które służyć ma usprawnieniu procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Przedstawione będą także wnioski z badań i główne 

rekomendacje, mające na celu wsparcie zmian systemowych w Polsce, tak aby do roku 2020 jak najwięcej 

dzieci pozostających pod opieką instytucji mogło znaleźć się w rodzinach zastępczych.  

Zaprezentowany zostanie również RAPORT „Postępy deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej”. 

 

NOWY TERMIN KONFERENCJI: 29 maja 2018, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa, sala 4.04 (4. Piętro) 

Istnieje możliwość skorzystania z parkingu Politechniki Warszawskiej, pod warunkiem zgłoszenia 
numerów rejestracyjnych pojazdu na mail events@wise-europa.eu do 25 maja 2018 r. 

Rejestracja uczestników do 23 maja 2018 r.  

Więcej informacji: events@wise-europa.eu, tel. +48 22 513 14 18 

  



                              

                                                  
 

Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” 
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Agenda: 

11:00 – 11:30 Rejestracja 

11:30  Powitanie przez Prowadzącego 

11:30 – 11:40 Otwarcie konferencji - Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej (do potwierdzenia) 

11:40 – 11:50 Prezentacja złożeń projektu „Z instytucji do rodziny” – Maciej Bukowski, prezes 

WiseEuropa 

11:50 – 12:00 Deinstytucjonalizacja z perspektywy europejskiej – Katarzyna Napiórkowska, Naczelnik 

Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji, Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (do potwierdzenia) 

12:00 – 12:40 Prezentacja narzędzia wsparcia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i jego wyników – 

Maciej Bitner, główny ekonomista WiseEuropa 

12:40 - 13:00 Sesja pytań i odpowiedzi 

13:00 - 13:10 Przerwa na kawę 

13:10 – 13:30 Wnioski z badań zrealizowanych w pięćdziesięciu powiatach – Joanna Luberadzka-

Gruca, prezes Fundacji Przyjaciółka 

13:30 - 13:50 Wnioski z badań fokusowych i rekomendacje dot. rodzinnej pieczy zastępczej - Edyta 

Wojtasińska, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej 

13:50 – 14:00 Rekomendacje dot. deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej – Maciej Bitner, główny 

ekonomista WiseEuropa, Joanna Luberadzka-Gruca, prezes Fundacji Przyjaciółka 

14:00 – 14:40 Panel dyskusyjny – „Z instytucji do rodziny” – jaka przyszłość deinstytucjonalizacji 

pieczy zastępczej?  

Uczestnicy:  

 Maciej Bukowski – prezes WiseEuropa 

 Joanna Luberadzka-Gruca – prezes Fundacji Przyjaciółka 

 Bartosz Marczuk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (do potwierdzenia) 

 Przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie 

14:40 – 14:55 Sesja pytań i odpowiedzi 

14:55  Zakończenie konferencji, Lunch 


