
Uprzejmie zapraszamy do wzi�cia udziału w Seminarium  
 

„SAMORZ�D  A  PERSPEKTYWA  DOBROBYTU” 
 

POD PATRONATEM  
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
które odb�dzie si� w dniach: 
5 – 6 grudnia 2003 r. 

 
w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Ci��eniu k. Słupcy 
 

Seminarium organizowane jest przez: 
 

FUNDACJ�  „BONUM  COMMUNE” 

przy współpracy 
SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO 

 
Tematyka Seminarium dotyczy kierunków działa� samorz�dów w zakresie 
rozwoju przedsi�biorczo�ci oraz inicjatyw edukacyjnych i prorodzinnych 

jako czynników osi�gania dobrobytu 
 

Do udziału w Sympozjum zach�camy szczególnie: 
przedstawicieli  Starostw i Urz�dów Gminnych Województwa Wielkopolskiego, radnych 

samorz�dów, pracowników o�wiaty, polityki społecznej,  
dyrektorów szkół, przedsi�biorców, pracowników naukowych  

i studentów zainteresowanych t� tematyk�, wolontariat 
oraz  tych Wszystkich, dla których  problematyka rodziny, edukacji i przedsi�biorczo�ci  jest 

wspóln� trosk�. 
 

Koszty udziału specjalistów i organizacyjne pokrywa Fundacja przy współudziale Sejmiku. 
Uczestnicy pokrywaj� koszty zakwaterowania i wy�ywienia w kwocie 150 zł. 

 Kwot� t� prosimy wpłaci� na konto – 
 Fundacja BONUM COMMUNE  nr – 20  10204027  1171113151  PKO BP Pozna�  
Organizatorzy zapewniaj� przejazd autokarem na trasie Pozna�-Ci��e�-Pozna�. Wyjazd do 
Ci��enia dnia 5.XII.br. godz.9.30, z ul.Ko�ciuszki 93 (Urz�d Wojewódzki). Wyjazd z 
Ci��enia do Poznania 6.XII.br.  godz.14.00. 
 
Ze wzgl�dów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Seminarium z podaniem 
nast�puj�cych informacji: imi� i nazwisko, adres i miejsce pracy, sposób dojazdu 
(indywidualnie lub autokarem).                          Dane prosimy przesła� na adres:  
Centrum Edukacji i Inicjatyw Społecznych Fundacji BONUM COMMUNE, ul. Romana 
Pollaka 13, 61-606  Pozna�, lub faxem (061) 825-76-21, lub poczt� elektroniczn�: 
szydlak_andrzej@wp.pl  lub  telefonicznie (061) 830-50-78 w godz. 15.00-18.00      

do dnia  25 listopada 2003 r. 



PROGRAM  SEMINARIUM 
 

„SAMORZ�D  A  PERSPEKTYWA  DOBROBYTU” 
 

  
Termin: 5 – 6 grudnia 2003 r. 

 
Miejsce: Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Ci��e� k. Słupcy 
 
 
5  grudnia 2003 r. (pi�tek)) 
 
11.00 –   12.00 -  rejestracja uczestników 
 
12.00 – 12.30   -     Otwarcie Seminarium 
12.30 – 13.15   -     „Rodzina, edukacja, przedsi�biorczo�� – fundamenty   dobrobytu” 
                              Prof.dr hab. Władysław Chałupka - Polska Akademia Nauk 
13.15 – 13.45   -     Dyskusja 
14.00 – 15.00   -     Obiad 
15.00 – 15.45   -     „Rozwijanie nowej kultury pracy drog� do post�pu” 
    mgr in�.Jerzy Donarski – ekspert ONZ, 

 mgr in�.Jan Bałamut – ekspert Centrum Produktywno�ci 
15.45 – 16.00   -     Dyskusja 
16.00 – 17.00   -     „Promowanie przedsi�biorczo�ci w społeczno�ci lokalnej” 

  Prof.dr hab. Adam Biela – KUL Lublin, Senator RP  
17.00 – 17.30   -     Kawa (stoisko wydawnicze) 
17.30 – 19.00   -     Dyskusja panelowa   

        „Polska przedsi�biorczo�� – tradycja i nowoczesno��” 
  prowadzenie – prof.dr hab.Adam Biela – senator RP 
19.30 –                   Kolacja 
 
 
6 grudnia 2003 r. (sobota) 
 
  8.00 –   9.00   -     �niadanie 
  9.00 –   9.45   -     „Samorz�d a edukacja”     

dr Iwona Roszkiewicz – psycholog, konsultant Fundacji 
  9.45 – 10.30   -     „Rodzina �ródłem dobrobytu”   
                                     mgr Ewa Ozimek – ekonomista, konsultant 
10.30 – 11.00   -     Dyskusja  
11.00 – 11.30   -     Kawa 
11.30 – 12.15   -     „Polityka społeczna – ale jaka?”               

             prof.dr hab.Andrzej Urbaniak – PP, radny Sejmiku Wielkopolskiego 
12.15 – 13.15   -     Dyskusja i zako�czenie seminarium 
13.30 –             -     Obiad 


