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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMATYKI 
 
Praktycznie wszystkie, nawet najbardziej rozwinięte kraje nie są wolne od problemów związanych z 
integracją i spójnością swoich społeczeństw. Jest to związane z niedostatecznym tzw. „włączeniem” 
wszystkich grup społecznych oraz organizacją należytego podejścia do potrzebujących i zagrożonych 
marginalizacją. Kraje europejskie są na różnych etapach diagnozowania stanu w tych obszarach 
funkcjonowania społeczeństw i zaawansowania rozwiązań stosowanych dla łagodzenia lub likwidacji 
problemów. Można jednak określić obszary problematyki i grupy społeczne, które w skali całej Europy 
należy objąć systemowymi działaniami, wspólnie podejmowanymi przez sektor administracji 
publicznej i organizacje obywatelskie z udziałem gremiów eksperckich, w tym – akademickich. 
 
Edukacja, skierowana do administracji, sektora obywatelskiego oraz bezpośrednio dotkniętych 
zagrożeniami lub problemami stanowi jeden z podstawowych instrumentów poprawy sytuacji. Jej 
oczekiwanym efektem jest opracowanie modelowych rozwiązań, opartych o synergię działań różnych 
sektorów, obejmujących aspekty organizacyjne i finansowe. W ten sposób, poprzez odpowiednią 
koordynację, wertykalną (różnych poziomów)  i horyzontalną (różnych podmiotów na danym 
poziomie),  można wygenerować wartość dodaną prowadzącą do przyspieszenia procesu redukcji, a 
nawet eliminacji (przynajmniej niektórych) problemów. 
 
 
TEMATY WIODĄCE KONFERENCJI 
 
Konferencja odnosi się do konkretnych grup społecznych, wskazując na szerszym tle istotę 
problematyki, określając sytuację w różnych krajach i pokazując przykłady podejścia do niej, a także 
formułując postulaty dotyczące rozwiązań systemowych i praktycznych działań. Koncentruje się na 
problemach najbardziej aktualnych, a zarazem dokuczliwych i wprawiających w zakłopotanie z punktu 
widzenia cywilizacyjnych aspiracji europejskich. Problemy te należą do obszarów aktywności 
partnerów projektu SUSCOM z Wielkiej Brytanii (koordynacja), Czech, Grecji, Rumunii, Turcji, Włoch i 
Polski (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, realizujące we współpracy z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną w Krakowie program „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S”).  
 
Omówione zostaną zagadnienia dotyczące wyzwań, barier i trudności występujących w odniesieniu 
do następujących grup społecznych : 
(1) seniorów; 



(2) osób i grup z deficytem edukacyjnym i kwalifikacji; 
(3) imigrantów, mniejszości narodowych i grup etnicznych; 
(4) niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie; 
 
Ponadto, przedyskutowane zostaną ważne aspekty  otoczenia prawnego, administracyjnego i 
społecznego zagrożonych wykluczeniem osób i grup społecznych. 
 
W pośredni sposób konferencja wpisze się w debatę na temat budzącej w skali europejskiej 
największą troskę grupy społecznej, czyli młodego pokolenia. W nowoczesnym podejściu do rynku 
pracy, należy bowiem kłaść nacisk na, związane z koniecznością profesjonalizacji mechanizmów 
prowadzących do rozwiązywania wskazywanych problemów społecznych, nowe kategorie i obszary 
specjalizacji, które mogą i powinny stać się istotnymi elementami rynku pracy. Modyfikacja procesu 
edukacji formalnej, w tym - wyższej, oraz poza- i nie- formalnej w naturalny sposób najszerzej 
obejmie młodą generację. 
 
Konferencja została podzielona na dwie części.  
W pierwszej zaplanowano wystąpienia ekspertów bardziej ogólnie naświetlające problematykę w 
poszczególnych obszarach tematycznych.  
W drugiej części zostaną przedstawione koncepcja i efekty programu Grundtvig oraz projektu 
SUSCOM, a także  zaprezentowane doświadczenia typu „dobrych praktyk”.  
Na zakończenie pozostawiony zostanie czas na otwartą dyskusję i krótką część artystyczną. 
 
 
 
PARTNERZY PROJEKTU SUSCOM:  
 
 The MRS Consultancy Ltd (Wielka Brytania): koordynator 
 Asset Technology ( Grecja) 
 Borgorete Società Cooperativa Sociale (Włochy) 
 Grafia (Czechy) 
 Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala (Rumunia) 
 Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie ( Polska) 
 
 
 


