
 

 

 

Olsztyn, dn. 02.11.2020 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych to think-thank, działający przy Federacji 

Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Zrzesza naukowców  

i praktyków, realizuje badania, wypracowuje ekspertyzy, edukuje. W ramach Regionalnej 

Platformy Usług Społecznych prowadzi też stałą debatę na ważne społecznie tematy, zwłaszcza 

dotyczące naszego regionu.  

Jedna z ostatnich dyskusji, pt. W poszukiwaniu ukrytych potencjałów…, dotyczyła kondycji 

pracy środowiskowej z punktu widzenia różnych podmiotów, przyjrzeniu się, jak wygląda ona na 

Warmii i Mazurach, w tym w szczególności w obszarach środowisko-szkoła, środowisko-rodzina, 

rodzina-szkoła, świetlice-szkoła i inne.  

Kontynuując debatę, pragniemy zaprosić na kolejne spotkanie. Poświęcone będzie 

funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Chcemy się przyjrzeć nie tylko codzienności tej grupy, ale też 

zjawiskom, jakie towarzyszą jej towarzyszą w sytuacji epidemii. Po dyskusji w szerokim gronie 

postanowiliśmy zaakcentować wieloaspektowość problemów i wyzwań dotyczących dzieci  

i młodzieży.  

Naszym celem jest przyjrzenie się, jak wygląda sytuacja tej grupy, wymiana wiedzy  

w zakresie możliwych rozwiązań, określenie potrzeb oraz kierunków działań. Podczas spotkania 

poruszymy m.in. tematykę miejsca dzieci i młodzieży w polityce społecznej województwa, 

ubóstwa dzieci, dzieci krzywdzonych, aktywności fizycznej dzieci, nowych technologii w edukacji 

dzieci, zdalnych korepetycji, relacji międzypokoleniowych w czasie epidemii, zdrowia 

psychicznego dzieci. Podczas spotkania zaprezentujemy również możliwość otrzymania wsparcia 

z Korpusu Wolontariatu na realizację inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży.  

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów i ich jednostek, szkół, instytucji 

pomocy społecznej i kultury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów do udziału  

w spotkaniu i zabrania głosu w dyskusji. 

Ze względu na obecną sytuację, seminarium będzie miało formę zdalną. Spotkanie on-line 

odbędzie się 19.11.2020 r., rozpocznie się o godzinie 900 (orientacyjny czas trwania spotkania – 

ok. 2,5 godziny). 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu – mailowo na 

adres a.ksiazak@federacjafosa.pl do dnia 13.11.2020 r. Osoby biorące udział w spotkaniu 

otrzymają wiadomość mailową z linkiem do spotkania na platformie ZOOM (nie ma konieczności 

instalowania dodatkowej aplikacji ani programu).    

 

Z poważaniem 

Bartłomiej Głuszak   

Prezes Zarządu Federacji FOSa 

 


