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Program
Paneli Eksperckich w gminach
I dzień
12:00 – 18:00
Godz. 12:00 przyjazd, zakwaterowanie
Godz. 13:00-14:00 obiad
Godz. 14:00 – 14:45
- uroczyste otwarcie, przywitanie gości
- prezentacja projektu
- prezentacja gmin
- prezentacja działań Partnerów
Godz. 14:45-15:00 przerwa kawowa
Godz. 15:00-18:00
- Ogólna Prezentacja Modelu
15.00 – 18.00 Sesja plenarna tj.:
Sesja plenarna – wprowadzenie. Czas trwania: 2 godziny
Prezentacja koncepcji Modelu wraz z opisami ogólnymi obszarów tematycznych, w podziale na cztery
zakresy, zgodnie z ustaleniami:
1. J. Krzyszkowski – kadra mieszkania: profil kompetencyjny kadry – pracownik socjalny oraz
opiekun mieszkania; zadania, podział obowiązków, zasady i formy współpracy.
2. E. Borowiak – problemy życiowe osób starszych; propozycja pakietów usług wspierających; kadra
mieszkania: profil kompetencyjny w zakresie: animator czasu oraz opiekun/asystent.
3. J. Borowczyk – zagadnienia architektoniczne/projektowanie uniwersalne.
4. I. Makowska – profil medyczny odbiorcy, diagnostyka podstawowa z uwzględnieniem specyfiki
osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Parkinsona oraz chorobą Alzhaimera;
20:00 Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości
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II dzień
Godz. 8:00-09:00 śniadanie
Godz. 09.30 – 13.00 sesja stolikowa „world cafe”
Sesja warsztatowa – stolikowa z wykorzystaniem metody konsultacyjnej „world cafe”
Czas trwania: 3 godziny
Przewidywany czas dyskusji przy stolikach:
1. Etap – 40 minut, kolejne 3 etapy – po 30 min.
Przewidziana liczba grup: 4
Przewidywana liczebność 1 grupy: 4 – 5 osób
Zasada: w każdym etapie grupa zmienia stolik, przy którym pracuje; ekspert pozostaje na swoim
miejscu. W taki sposób wszyscy uczestnicy mają możliwość zapoznać się i wypowiedzieć na każdy
z przygotowanych tematów/obszarów tematycznych.
1. Przestrzeń do pracy –.Zwrócimy uwagę, aby zaprojektowana przestrzeń dawała swobodę
przemieszczania się i zapewniała przyjazną atmosferę. Planuje się pracę w 4 grupach/przy 4 stolikach.
Przy każdym z nich gospodarzem będzie 1 z ekspertów, który moderuje dyskusję w obszarze
tematycznym, zgodnym ze swoimi kompetencjami
2. Najważniejsze pytania – „wydobycie” wiedzy wymaga zadawania właściwych pytań. - zasady „world
cafe”. Takie pytania potrafią przyciągać „zbiorową energię” i skutecznie przyczynić się do rozwiązania
problemu. Przy oddzielnym stoliku uczestnicy dyskutują na wybrany/wskazany problem, będący częścią
całości omawianego zagadnienia (Model)
3. Angażowanie wszystkich – większość z nas nie pragnie tylko uczestniczyć w rozmowie, ale chcemy
aktywnie przyczyniać się do wprowadzania zmian. Ważne jest aby zachęcać każdego do wzięcia udziału
w dyskusji, aktywnego słuchania i wypowiadania własnych opinii.
4. Problem z różnych perspektyw – możliwość poruszania się pomiędzy stołami, sprawi, że zaczynamy
aktywnie myśleć i łączyć przekazywane informacje w całość. Zataczamy coraz szersze kręgi, poszerzamy
własne postrzeganie, pobudzając się jeszcze bardziej do działania – generowania nowych rozwiązań
i pomysłów.
5. Słuchanie aktywne – słuchanie jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką posiadamy. Jakość naszego
słuchania jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem determinującym sukces spotkania w „World
Cafe„. Umiejętność postrzegania, analizowania i łączenia informacji w całość stanowi najważniejszą część
pracy.
6. „Żniwa”- rozmowy w mniejszych grupach mają na celu zebranie informacji kluczowych dla procesu,
ale dopiero ich zestawienie w całość daje nam podgląd na całe zagadnienie. Ostatnia faza „World Cafe”,
określana jako „żniwa” polega na publicznej prezentacji wniosków wypracowanych przez każdą z grup.
Proces ten można wspierać narzędziami graficznymi – Forma: Sesja plenarna – podsumowanie.
13.00 Podsumowanie
13:30 Obiad 14:00 Powrót do Łodzi i Opola

