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Szanowni Państwo, 

 

w imieniu  Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network 

STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion 

Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk pragniemy serdecznie zaprosić 

reprezentantów gmin członkowskich Stowarzyszenia do bezpłatnego uczestnictwa w 

piątych warsztatach projektowych poświęconych „Zrównoważonemu rozwojowi, 

włączeniu społecznemu oraz miast przyjaznych wiekowi”, które odbędą się  w dniach 

25-26.09.2018 r. w Elblągu. 

 

Poszukujemy reprezentantów gmin i instytucji gminnych oraz organizacji 

pozarządowych  zainteresowanych promocją swojej działalności, poszerzeniem 

swoich doświadczeń i kontaktów o doświadczenia partnerów krajowych i 

zagranicznych (Szwecja oraz Dania) oraz udziałem w procesie tworzenia przyszłych 

projektów transgranicznych skupionych w dwóch obszarach tematycznych: 

1. AKTYWNE STARZENIE SIĘ I ZAPOBIEGANIE BIERNOŚCI OSÓB STARSZYCH 

2. JAK MOTYWOWAĆ? - PRACA Z OSOBAMI SPOŁECZNIE WYKLUCZONYMI I 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI (BEZROBOCIE/ZATRUDNIENIE), W TYM Z ASPEKTAMI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII, INTEGRACJI ORAZ EDUKACJI SPOŁECZNEJ. 

Warsztaty w ramach projektu SB PIN pod nazwą  “Miasta włączające, część II”  

 

Lokalizacja:  

Miejsce wydarzenia:  82-300 Elbląg, Polska 

    Ratusz Staromiejski   

ul. Stary Rynek 25 

 

Główny zakres wydarzeń: Dwu dniowe wydarzenie 

Daty :    Poniedziałek, 24 września,   godz. 19
00 

(opcjonalnie) 

Wtorek, 25 września,    godz. 9
00

  - 19
00

  

Środa, 26 września,    godz. 9
00

  - 19
00

 
 
 

 

Zakwaterowanie: Hotel Elbląg / Hotel Pod Lwem 
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GŁÓWNY TEMAT WYDARZENIA 

 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest odpowiedzialne za Work Package 5 pod 

tytułem „Zrównoważony rozwój miast, opieka nad osobami starszymi, miasta przyjazne 

wiekowi” w ramach projektu SP PIN. Ten panel tematyczny jest szeroki i daje nam wiele 

opcji do dopasowania właściwych tematów, które odpowiadałyby zainteresowaniom 

partnerów i zostały skonsultowane w przeciągu rocznych konsultacji. 

Podczas planowania warsztatów wrześniowych chcieliśmy skupić się na podniesieniu 

poziomu wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych w dziedzinie praktycznych 

rozwiązań stosowanych w naszych gminach i instytucjach, a zwłaszcza elementów 

miękkich związanych ze zrównoważonym rozwojem przejawiającej się w praktycznej 

aktywizacji i włączaniu w życie społeczne, kulturowe, polityczne różnych grup 

społecznych 

Piąte warsztaty (w Gdyni) projektu SB PIN (pierwsze w Polsce) skupiały się na trzech  
obszarach tematycznych: 

1. Aktywne starzenie się i sposoby radzenia sobie z integracją społeczną różnych grup 
wiekowych, 

2. Praca z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami niepełnosprawnymi i 
wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie, 

3. Kwestie bezrobocia / zatrudnienia i rozwoju umiejętności osób wykluczonych 
Wszystkie wizyty studyjne oraz spotkania z uczestnikami i partnerami projektu odbyły się 
w Gdyni i Pucku 
Podczas obecnych warsztatów projektu (szóstych) podsumujemy i ocenimy idee 
wytworzone podczas 5-tych warsztatów (kwietniowych) oraz skupimy się na utworzeniu 
nowych idei projektowych w dwóch zasadniczych tematach: 

1. Aktywne starzenie się i zapobieganie bierności osób starszych 
2. Jak motywować? - praca z osobami społecznie wykluczonymi i niepełnosprawnymi 

(bezrobocie / zatrudnienie), w tym z aspektami przedsiębiorczości społecznej, 
integracji i edukacji. 

Warsztaty wrześniowe i wizyty studyjne będą miały miejsce w Elblągu i podczas nich 
odwiedzimy pierwszego dnia m.in.: 

 CSE ŚWIATOWID - Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu 

 UTWION - UNIWERSYTET III WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ELBLĄGU 

 ESWIP - ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW 
POZARZĄDOWYCH 

 ERKON - ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Drugi dzień to głównie praca warsztatowa – podczas, której w międzynarodowym gronie 
będziemy wspólnie tworzyć nowe idee projektowe w dwóch grupach zadaniowych. 
 

RODZAJ WARSZTATU: 

Warsztaty te są jednym z elementów cyklu międzynarodowych spotkań prowadzących do 

rozwoju umiejętności uczestników z różnych regionów – łącznie 6 warsztatów.  
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Polski warsztat odbędzie się w Elblągu i zostanie połączony z wizytami studyjnymi w 

instytucjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój obszarów miejskich, integrację 

społeczną i opiekę nad osobami starszymi.  

Warsztaty będą poruszać również następujące treści: 

- Zwiększenie lokalnych umiejętności w zakresie rozwoju zdolności projektowych, 

zdolności innowacyjnych i dialogu międzykulturowego; 

- Przygotowanie uczestników do przeznaczenia zasobów na zwiększenie zaangażowania w 

sieciach transgranicznych i międzynarodowych; 

- Dyskusja o dziedzictwie, wspólnej tożsamości i kulturze z uczestnikami w celu 

zwiększenia świadomości i zainteresowania naszą wspólną historia i kulturą; 

- Omówienie, jak uczestnicy projektu i sieć mogą wpływać na decyzje i / lub polityki 

(regionalne, krajowe i unijne) mające wpływ na lokalne podmioty i ich rozwój. 

CEL WARSZTATÓW 

- Warsztaty mają na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego 

uczestnictwa w sieciach współpracy międzynarodowej, zapewniając im możliwość 

bezpośrednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji, maja doprowadzić do powstania 

kolejnych pomysłów na międzynarodowe na aplikacje w programach europejskich.  

- Zadaniem uczestników będzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysłów w 

jaki sposób lokalne samorządy (w tym przypadku – uczestniczące w pracach warsztatu) 

mogą sprostać tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie 

międzynarodowa współpraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program 

Południowego Bałtyku. 

 

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG WARSZTATÓW: 

- W trakcie pięciu dotychczasowych warsztatów zagranicznych udało się zaangażować 16 

polskich gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w tym m.in 

Gminy Bartoszyce, Sępopol, Bisztynek, Gdańsk, Cedry Wielkie, Elbląg, Zalewo, Iława, 

Puck, Dzierzgoń, Sztum, Górowo Iławieckie, Tolkmicko, Mikołajki Pomorskie, Braniewo, 

Olsztyn 

- Do tej pory odbyły się dwa warsztaty poświęcone : „niebieskiemu wzrostowi”, obydwa 

miały miejsce w Inkubatorze i Parku Naukowo Technicznym Krinova w Kristianstad 

(Szwecja) oraz dwa dedykowane „zielonemu wzrostowi” w Gminie Køge (Dania). 

Ostatnie warsztaty dotyczące „zrównoważonego rozwoju miast, opieki nad osobami 

starszymi oraz miast przyjaznych wiekowi” odbyły się w Gdyni. 

- Warsztaty skupiają przedstawicieli lokalnych samorządów, pracowników cywilnych i 

administracyjnych oraz polityków z trzech krajów (ogólna liczba uczestników 

poszczególnych warsztatów oscyluje w wysokości 35-40 osób (delegacje około 10 osób – 

reprezentanci gmin z danego kraju plus dodatkowo uczestnicy z terenu danego kraju (tu 

może być zwiększona liczba ze względu na unikniecie kosztów transportu oraz partnerzy 

projektowi i stowarzyszeni – ok 10 osób) 
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Prosimy o wcześniejsze dokonanie rejestracji do dn.  17 września 2018 r. poprzez 

odesłanie załączonego formularzu kontaktowego i potwierdzenie telefonicznie pod nr 

telefonu +48 600 280 716 lub +48 509 773 620. 

Wstępna Agenda w załączeniu oraz opisy instytucji, które odwiedzimy 

PRZYGOTOWANIE PRZED SZKOLENIEM:  

W załączeniu znajdziecie Państwo tabelę informacyjna która należy wypełnić pokazującą 

sukcesy, problemy i wyzwania, z którymi musicie się Państwo mierzyć w swojej 

codziennej aktywności w wytypowanych obszarach.  

Oczywiście będziemy dyskutować o nich w Elblągu, ale jeśli prześlecie nam je wcześniej 

w raz z zgłoszeniem w formie pisemnej, będziemy wdzięczni! Na pewno ułatwi to nam 

pracę warsztatową a partnerom z różnych krajów zrozumienie kontekstu krajowego. 

Więcej informacji o SBPIN znajduje się na stronie: www.sbpin.eu oraz 

http://eurobalt.org.pl 

Dodatkowe informacje o warsztacie (w tym szczegółowy plan warsztatów, agenda 

spotkania, lista uczestników) zostaną rozesłane do zarejestrowanych uczestników na 

tydzień przed spotkaniem.  

 

 

http://www.sbpin.eu/
http://eurobalt.org.pl/

