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ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ 

POŚWIĘCONĄ PRZEGLĄDOWI ZAGRANICZNYCH ROZWIĄZAŃ 

W OBSZARZE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ 

 

Szanowni Państwo, 

  W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, 
Wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, Zarządu Fundacji Imago oraz 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), mam przyjemność zaprosić 
Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. 05 listopada będziemy mieć zaszczyt gościć 
bardzo szeroką reprezentację zagranicznych instytucji, specjalizujących się od wielu lat w 
świadczeniu i rozwoju usług wspierających opiekunów os. zależnych – usług przerwy 
wytchnieniowej. 

  05 listopada we Wrocławiu dokonamy przeglądu rozwiązań szkockich, 
angielskich i  irlandzkich w zakresie programów dla opiekunów, a co ważniejsze 
wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z zespołem Komitetu Zarządzającego 
ISBA, skupiającego organizacje z USA, Kanady, Australii, Indii, Dani, Niemiec, Norwegii, 
Hiszpanii i wielu innych. 

  Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom zdobycia i wymiany wiedzy w 
zakresie tworzenia i wdrażania usług opieki wytchnieniowej w oparciu o doświadczenia zagr. 
a także stworzenie przestrzeni refleksji nad obecnym kierunkiem zmian w systemie wsparcia 
opiekunów. 

  Oferujemy Państwu udział w 6 warsztatach, sesjach plenarnych oraz panelu 
dyskusyjnym, uwzględniających perspektywę administracji publicznej, trzeciego 
sektora, z naciskiem na praktyczną stronę świadczenia usług na bazie zasobów 
lokalnych. 

W zamian oczekujemy udziału w całym wydarzeniu w godzinach 09:00 – 15:00, 
aktywnego zaangażowania w dyskusję z gośćmi zagranicznymi i krajowymi, a także 
wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej praktyce po zakończeniu konferencji. 

Czas i miejsce: 05 listopada, Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64A, 
Wrocław. 

Gorąco zapraszamy do udziału z prośbą o potwierdzenie do dnia 24 

października  oraz wskazanie w formularzu m.in.: 

− warsztatów, w których chcą państwo wziąć udział (ze względu na wielkość sal będzie 

decydować kolejność zgłoszeń). Warsztaty są organizowane równolegle. 

− 1. osoby z danej organizacji, która weźmie udział w konferencji oraz 2. osoby rezerwowo. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny online na stronie www.fundacjaimago.pl w 

zakładce Aktualności. Dodatkowych informacji udziela p. Magda Mielczarek,  

tel. 797 110 933. 


