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Konferencji pt.: Zagraj z nami o przyszłość dzieci! Klub sportowy i 

organizacja pozarządowa, a rozwiązywanie problemów społecznych  

 

18 kwietnia 2016 r. godz. 13:00 – 17.00 

Orlen Arena, Plac Celebry Papieskiej 1, Płock. 

 

 Konferencja inicjuje debatę o społecznej odpowiedzialności klubów sportowych i 

biznesu, które dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządem, mogą 

mieć kluczowy wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych, szczególnie 

najmłodszego pokolenia.  

Ważnym aspektem w dyskusji jest rola edukacji przez sport, który może nie tylko 

przeciwdziałać otyłości i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, ale także pełnić funkcje 

socjalizacyjne i społeczne. 

 Szczególnie zapraszamy organizacje i samorządy zainteresowane 

poszerzeniem współpracy w obszarze zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży. 

 Podczas konferencji zaprezentujemy model wypracowany w projekcie 

"Szczypiorniak na podwórko", dotyczący współpracy klubów sportowych i organizacji 

pozarządowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Podobne inicjatywy 

mogą być wdrażane na innym terenie lub w nieco innych warunkach środowiskowych. O 

tym, jak to robić, będą rozmawiać przedstawiciele m.in. znanych klubów sportowych, 

organizacji społecznych, samorządu i biznesu. W dyskusji wezmą udział także eksperci i 

praktycy zaangażowani w realizację projektu w Płocku. 
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  Mamy nadzieję, że różnorodność instytucji zaangażowanych do dyskusji 

podczas konferencji zaowocuje pomysłami na kolejne inicjatywy na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych dzieci i młodzieży 

 

 Więcej informacji o konferencji na stronie: http://zagrajznami.weebly.com lub 

pod numerem tel.: 22 629 17 24.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji 

poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do zaproszenia bądź w 

formie elektronicznej za pomocą strony internetowej. 

  

Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2016r. 

 

Swój udział potwierdzili między innymi: 

Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka 

Artur Zieliński, Prezes Zarządu SPR Wisła Płock 

Piotr Należyty, Prezes Zarządu Lotos Trefl Gdańsk 

Piotr Świderski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Klubu Koszykówki Anwil Włocławek 

dr Maria Rogaczewska, Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski  

Joanna Kaczmarska, Levi Strauss Poland Płock 

Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji, Konfederacji Lewiatan 

Jacek Gralczyk, Wykładowca Collegium Civitas, Moderator planowania strategicznego 

Robert Raczkowski, Niezależny ekspert 

 

Z wyrazami szacunku, 

 dr Kazimierz Waluch 

Prezes Zarządu 

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji 

 
 


