LIST INTENCYJNY

w sprawie wspólnej realizacji
Ogólnopolskiego Programu Społecznego
„Mentor Środowiskowego Wsparcia
Aktywizacja edukacyjna i społeczna seniorów.”

I.

Współpracę deklarują:

1. Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego, reprezentowana przez
Marka Zakrzewskiego - Prezesa Zarządu Fundacji, zwana dalej FWRR
2. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych reprezentowany przez dr Łukasza ArendtaDyrektora Instytutu.
3. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – reprezentowana przez Edwarda
Tomasza Połaskiego – Prezesa i Tadeusza Kierepkę- Zastępcę Prezesa
4. OSI CompuTrain sp. z o.o. reprezentowana przez Sławomira Łaisa- Prezesa Zarządu.
5. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.- reprezentowana
prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego- Prorektora WSP.
zwani dalej Sygnatariuszami Listu Intencyjnego

II.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego stwierdzają, że:

1. Dynamicznie rosnąca w Polsce liczba osób powyżej 65 lat, wydłużenie średniej długości
życia wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi, wymaga
podjęcia specjalnych i nowatorskich działań mających na celu przygotowanie i wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań służących długofalowemu i kompleksowemu wsparciu
seniorów i ich bliskich w środowisku domowym i otoczeniu społecznym.
2. Dla zahamowania procesu cywilizacyjnej marginalizacji i społecznego wykluczenia tej
grupy społecznej, niezbędne są systemowe i innowacyjne rozwiązania organizacyjne
programowe i finansowe wsparte przez inicjatywy oparte na aktywnościach lokalnych
społeczności.
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3. W tym celu Sygnatariusze Listu Intencyjnego podejmują prace nad przygotowaniem
Ogólnopolskiego Programu Społecznego „Mentor Środowiskowego Wsparcia.
Aktywizacja edukacyjna, społeczna seniorów”
4. Rozwiązania proponowane w ramach Programu Społecznego, mają służyć budowie
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie krajowym i europejskim oraz
upowszechnianiu innowacji społecznych na miarę nowoczesnej cywilizacji XXI w.

III.

Cele i zasady współpracy

A. Cele współpracy:
Podstawowym celem współpracy jest Partnerstwo Programowo-Realizacyjne utworzone
przez Sygnatariuszy niniejszego Listu Intencyjnego.
Cel horyzontalny
Zbudowanie nowoczesnego Systemu Mentoringu będącego źródłem wieloaspektowego
wsparcia osób w wieku powyżej 65 lat, w zakresie innym, niż oferuje pomoc społeczna,
poprzez:
1. przygotowanie i wdrożenie teoretycznej i praktycznej koncepcji Ogólnopolskiego
Programu Społecznego „Mentor środowiskowego wsparcia. Aktywizacja edukacyjna
społeczna i zawodowa osób powyżej 65 lat”, zwanego dalej Programem Społecznym.
2. prowadzenie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa innowacyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem osób w wieku senioralnym.
3. wypracowanie rozwiązań organizacyjnych gwarantujących im prawa do bezpiecznego
i godnego starzenia się. Zgodnych z ogólnymi i szczegółowymi założeniami polityki
społecznej w tym senioralnej opartymi o dokumenty Unii Europejskiej oraz
Rzeczpospolitej Polskiej.
Cele szczegółowe:
1. Opracowanie w oparciu o potencjał intelektualny oraz organizacyjny Sygnatariuszy
Listu Intencyjnego kwalifikacji zawodowej Mentor Seniora.
2. Wdrożenie edukacji zawodowej w zakresie kwalifikacji Mentor Seniora na poziomie
studiów podyplomowych i innych form kształcenia zawodowego wraz z procedurami
walidacji i certyfikacji.
3. Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań Systemu Mentoringu na rzecz wsparcia osób
starszych i ich bliskich w obszarach aktywności edukacyjnej, społecznoobywatelskiej, zawodowej.
4. Kreowanie lokalnych polityk senioralnych, poprzez podejmowanie inicjatyw
mających na celu mobilizowanie lokalnych społeczności do podejmowania szerokich
działań na rzecz osób starszych
5. Wspólna realizacja wieloaspektowych programów i projektów powiązanych z
horyzontalnymi i szczegółowymi celami Programu Społecznego.\
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6. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie przygotowań i realizacji Programu
Społecznego do budowy szerokiej płaszczyzny współpracy o zasięgu krajowym i
międzynarodowym na rzecz grup społecznych potrzebujących wsparcia i ochrony
przed marginalizacją zawodową i środowiskową, ze szczególnym wskazaniem:
-

osób w wieku powyżej 65 lat dotkniętych lub zagrożonych marginalizacją z
szeroko rozumianych powodów społecznych.

-

innych grup wiekowych dotkniętych lub zagrożonych defaworyzacją
zawodową i społeczną.

B. Zasady współpracy:
1. Sygnatariusze Listu Intencyjnego oświadczają, że podejmują współpracę dobrowolnie,
z pełną świadomością jej celów oraz powinności z tym związanych.
2. Przyjmują główne kierunki podziału zadań związanych z realizacją Celów
współpracy:
2.1 Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego
teoretycznych i praktycznych rozwiązań Systemu Mentoringu.

- projektowanie

2.2 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych- Wkład naukowy oraz programowo- organizacyjny.
2.3 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości - przygotowanie i wdrożenie
procedur formalizacji utworzenia kwalifikacji zawodowej Mentor Seniora oraz
działań związanych z edukacją zawodową na jej potrzeby.
2.4 OSI CompuTrain sp. z o.o. - technologie informatyczne oraz edukacja informatyczna
na potrzeby Systemu Mentoringu oraz Mentorów Seniora, osób starszych i ich
bliskich.
2.5 . Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka- studia podyplomowe w zawodzie
Mentor Seniora, wsparcie naukowe i dydaktyczne.
3. Powyższy podział zadań nie zamyka innych konfiguracji tematycznych w zależności
od potrzeb projektowych.
4. Szczegóły współpracy merytorycznej i finansowej zostaną zapisane w dodatkowych
dokumentach.
5. Dla usprawnienia współpracy Sygnatariusze:
-

oddelegują osoby z właściwymi upoważnieniami niezbędnymi do sprawnego
działania, w ramach ścieżki bezpośrednich kontaktów roboczych.

-

mogą zaprosić do współpracy inne instytucje i osoby fizyczne, po
poinformowaniu pozostałych Partnerów.

-

wzajemnie informują się o własnych działaniach podejmowanych w obrębie
zagadnień wpisujących się do niniejszego Programu Społecznego.
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