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FUNDACJA BONUM COMMUNE
przy wsp6lpracy
WYDZIAT.UZDROWIA I SPRAWSPOI-ECZNYCH
OSRODKADOSKONALENIA NAUCZY CIELI ALETHEIA
i
WIELKOPOLSKIEGOCENTRUT4ZDROWIA PUBLICZNEGO

zaprasza
do udzialuw konferencji

,,ZDROWIE_ DOBROWSPOLNE''
pod patronatem:
W\,ADZ MIASTA POZNANIA
I

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OSWNTY
Tem atyka konferencji dotyczy koncepcji zdrowia czlowieka
i jej wykorzystaniaw edukacji narzeczdobra wsp6lnego

Do udziatuw Konferencjizapraszamy
w szczeg6lny
spos6b:
przedstawicieli
Wydzial6wZdrowia, OSwiaty,OchronySrodowiska, WSSE, PSSE, edukator6wsieci szk6l promuj4cych
zdrowie, nauczycieli,pielqgniarkiszkolne,pracownik6wnaukowychi student6wzainteresowanych
tE tematyk4,pracownik6w: poradni psychologiczno-pedago
gicznych,oSrodk6wprofilaktyczno-wychowawczych,
MOPR, pracownik6w sfu2by
zdrowiazajmuj4cych
siEprtrcqSrodowiskow4
oraz tych Wszystkich, dla kt6rych osobistaodpowiedzialnoSi
za zdrowie jest
przedmiotem
troski.
Dla uczestnik6w konferencji przewidujemy:
- 30-godzinwyklad6w
- 2O-godzinwarsztat6ww grupach (zapisyna pierwszejsesji
wykladowej)
- materialyzwi4zanez tematyk4szkolenia
- zaSwiadczenie
potwierdzaj4ce
uczestnictwo
w 50-godzinnym
szkoleniu.
Ze wzglqd6woryanizacyjnychprosimy o potwierdzenieudziafu
w Konferencjipnesylajqcnastqpujqcedane: imiq i nazwisko,adres
kontaktowy,miejscepracy.Daneprosimypnesla1na adres:Fundacja
BONUM COMMUNE,ul. Kozlowskiego
5, 61-606Poznafi,lub faxem
(061) 8306573,lub pocztqeleWronicznq:
fundacjabc@amu.edu.pl
do dnia 5 paZdziernika20r05l
Dodatkoweinformacje:BonumCommune,tel. (061)825-73-18,
Kuratorium O3wiaty,tel. (061) 854-16-67
Koszty uczestnictwaw konferencji w wysoko6ci15 zl prosimy
o przekazaniena konto Fundacji - ING nSt O/poznarinr
78 r0s0 1s201000002291849269.

PROGRAMKONFERENCJI

- DOBROWSP6LNE"
,,ZDROWrE
SalaSesyjna WielkopolskicgoUrzgduWojew6dzkiego
w Poznaniu,al. Niepodleglo6ci
16llg
20 paidziernika 2005 r. (zdrowie fizyczne)
9oo- ()ro- Otwarcie konfcrencji
-,,Woda jako problem zdrowia publicznego polsce
9r(l-l(lr{)
w
na tle Europy', - dr nted.ZbigniewHaht _ prezesZanqtlu Medycznego
CentrumKonsumentaWarszawa
1030-1I oo- dyskusja,przerwa
11tttt-1ortr-,,Ekologiczne
aspekty zdrowia kobiety" - clr nrctl.
SzyntortWojtyluk- AkatlentiaMedycznaw Gdarisku
- dyskusja
l2'n'-1300
l3{)(}l3'r0 przerwana kawE,stoiskowydawnicze
I 330-14r5-,,Nasza medycynaalarmowa,'
dr Szczqsny
Gdrski- SzpitalMiejskiint.J. Strusiow poznaniu
l4r'5-l-500-,,Szkolapromujqca zdrowierr - nryr RenatuCzttpala,
ntgr MalgonataKubiak- Kuratoium Oiwiatvpoznalt
l5oo
dyskusja

9 listopada 2005 r. (zdrowiepsychiczne)
-,,Rola Srodowiska rodzinnego i szkolnego
9{)0-1030
w ksztaltowaniu zdrowia psychicznego dzieci i mlodzie|y,,
- dr med. Rafal Antkowiak - Ktinika psychiatii Dzieci
i Mlodziei AM Poznari
103011oo- dyskusja,przerwa
-,,Ochrona zdrowia psychicznegojako zadanie
1100-1200
pro- Osrodekporadnictwa
filaktykit' - dr lwona Roszkiewicz
Rodzinnego
i Zawodowego
FBC poznait

I20o-I24s- r,Pozna( siebie, zrozumied innych" - mgr lwona
Nowak- UAM
I245-73N- dyskusja
- przerwa na kawg, stoisko wydawnicze
1300-1330
- r,Godno6ddziecka" - mgrTeresa
Stirinskaueu
1330-14'5
14ts-1500-,,WartoSci osobowe w ksztalceniu i wychowaniu
a zdrowie psychiczne" - prof.dr hab.Andrzej Lrrbaniak
PolitechnikaPoznafiska
15oo

dyskusja

23 listopada2005r. (zdrowieduchowego)
- ,rKryteria dojrzaloSci duchowej" - ks.dr Marek Dzie9cs-1030
Warszawa
wiecki - UniwersytetKardynala St. Wys4triskiego
- dyskusja,przerwa
1030-1100
-,,Manipulacje intetektualne i zniewolenia duchowe
1100-1200
w okultyzmie" - dr AleksanderPosackiSJ- Krak1w
I20o-I24' - ,,Trauma psychiczna - szkody duchowe" - drAndnej
Szydlak- UAM Poznari
lzas-l3ts - dyskusja
- przetwa na kawq, stoisko wydawnicze
13r5-134s
- rrRodzina jako Srodowisko wychowawcze: relikt
1345-1500
przeszlo6ci czy nadzieja na przyszlo50" - prof. dr hab.
15oo

WadyslawChafupka- PolskaAkademiaNauk Poznari
dyskusja

Proponowan e 2}-godzinne warsztaty nastawione na ksztalcenie
umiejqtnoSci 2yciowych (uczenie m4droSci i ksztahowanie charakteru) poprowadzE specjali5ci z zakresu edukacji wychowawczej i prozdrowotnej oraz profilaktyki. Terminy i miejsce warsztat6w przedstawione zostanEna pierwszej sesjiwykladowej.

