Warszawa, 31.03.2015

Mazowieccy Interesariusze Bezdomności

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na VI Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt.
"Zagrożenie bezdomnością, wykluczenie mieszkaniowe, bezdomność chroniczna – szukamy
mianowników wspólnych, czy różnych rozwiązań?", które odbędzie się 21 kwietnia o
godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Helenowska 3A Pruszków.
Będzie to już szóste spotkanie mazowieckich interesariuszy, poprzez które Kamiliańska Misja
Pomocy Społecznej stara się rozwiązywać problemy związane z bezdomnością oraz tworzyć
sieć kontaktów między ludźmi, którym rozwiązanie tego problemu wydaje się ważne.
Ideą seminariów zainicjowanych przez KMPS w grudniu 2012 roku jest dzielenie się wiedzą
o ciekawych i sprawdzonych pomysłach wspierania ludzi doświadczających tej trudnej
sytuacji życiowej w grupie osób, które w swoich rękach posiadają część klucza do
rozwiązania problemu - interesariuszy. Są nimi mieszkańcy, ludzie w kryzysie bezdomności,
pracownicy samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni,
pracownicy służby zdrowia, administratorzy i zarządcy lokali, strażnicy miejscy, policja,
komornicy i inni.
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Prelegenci to doświadczeni praktycy i teoretycy. Postarają się opowiedzieć Państwu o swojej
codziennej pracy, osiągnięciach oraz wyzwaniach. Wiedza będzie punktem wyjścia do
dyskusji nad nowymi rozwiązaniami skrojonymi na miarę naszych lokalnych społeczności.
Więcej informacji na www.czynajpierwmieszkanie.pl.

Z poważaniem,
Teresa Kostrzewska

Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszkowie

Adriana Porowska

Dyrektor Kamiliańskiej
Misji Pomocy Społecznej

W załączniku:
Program Seminarium.

Seminarium prowadzone jest przy współpracy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pruszkowie Pani Teresy Kostrzewskiej przez Kamiliańską Misję Pomocy
Społecznej, która od 2012 r. jest zaangażowana w budowę sieci współpracy Mazowieckich
Interesariuszy Bezdomności na rzecz efektywnego zapobiegania bezdomności w regionie.
Wydarzenie jest elementem projektu Fundacji Ius Medicinae pt. „Najpierw mieszkanie rzecznictwo oparte o dowody" finansowanego w programie "Obywatele dla Demokracji" ze
środków EOG. Celem projektu jest zgromadzenie argumentów na rzecz wprowadzenia w
Polsce efektywnych kosztowo i skutecznych programów kończących bezdomność
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