
            
 

 
    

        

 

Konferencja inaugurująca międzynarodowy projekt SEPAL 

2017-1-058 

 

Organizator: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 

Data: 22.03.2019 , g. 16:15 

Miejsce: Aula w Zespole Szkół nr 8- ul. 3 Maja 1a Szczecin 

 

 

Program spotkania 

 
 

16:15–16:30-  Powitanie gości 

 

16:30 –16:50- Prezentacja projektu SEPAL. 

mgr Beata Mintus 

 

16:50–17:20- Trudności w poszukiwaniu pracy przez wychowanków Zakładów 

Poprawczych- Readaptacja nieletnich przestępców.  

dr Paweł Radziszewicz 

 

17:20-17:40- Autoprezentacjia i jej znaczenie w poszukiwaniu pracy. 

mgr Dorota Złotkowska 

  

                              

17:40–18:00: Metody zniwelowania zjawiska pracy poniżej kwalifikacji oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez strategiczne działania na rzecz 

zagospodarowania potencjału ludzkiego. 

mgr Monika Lesner  

 

18:00- Konkluzje i zakończenie 

 

 

 
 
Nasi prelegenci: 



            
 

 
    

        

 
mgr Beata Mintus- koordyantor do spraw projektów międzynarodowych w Szczecińskiej Szkole 

Wyższej Collegium Baltiucm. W swojej pracy zajmuje się wdrażaniem i pozyskiwaniem nowych 

projektów na szczeblu międzynarodowym. Każdego zainteresowanego współpracą w ramach 

europejskich przedsięwzięć realizowanych przez SSW Collegium Balticum prosimy o kontakt: 

b.mintus@cb.szczecin.pl  

 

mgr Dorota Złotkowska- Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów 

dla instytucji, szkół a także dla firm prywatnych. Poza specjalizacją trenerską ukończyła 

certyfikaty z zarządzania zespołami sprzedażowymi, radzenia sobie ze stresem, wypalenia 

zawodowego, technik sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji. Obecnie pracuje 

w szpitalu MSWiA w Szczecinie na oddziale dziennym psychiatrycznym. Prowadzi również 

szkolenia/warsztaty w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich a także uczelniach 

wyższych. Pracuje z osobami wykluczonymi, bezrobotnymi, osobami w kryzysie, w depresji, 

grupowo oraz indywidualnie. Pracuje w Domu Seniora z osobami przewlekle chorymi. 

 

dr Paweł Radziszewicz- Doktor nauk społecznych, pracownik Schroniska dla Nieletnich od 23 

lat, pełniący przez ostatnie dziesięć lat funkcję Dyrektora Ośrodka. Wieloletni wykładowca 

akademicki. Autor publikacji dotyczących resocjalizacji instytucjonalnej, korelacji; humoru 

wychowawcy w kontekście efektywności resocjalizacji, cech osobowości wychowanków 

wpływających na wybór sposobu komunikowania się. 

 

mgr Monika Lesner- Koordynatorka projektów integracyjnych i społecznych, dziennikarka, 

działa w obszarze Szczecin – pogranicze – Berlin, aktywizuje mieszkanki/mieszkańców do 

wspólnych działań w zakresie kultury i wymiany doświadczeń, współpracuje z imigrantkami/ami; 

organizatorka koncertów, przedstawień, działań charytatywnych oraz Transgranicznego 

Festiwalu Kobiet 

 

O projekcie SEPAL:  

Projekt SEPAL to inicjatywa międzynardowa realizowana w partnerstwie z organizacjami  

z Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Litwy. Celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz scharakteryzowanie potrzeb współczesnego rynku pracy  

z perspektywy pracownika i pracodawcy. Grupą docelową projektu jest młodzież pozostającą 

poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli ci, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie 

przygotowują się do zawodu. W ramach projektu partnerzy postarają się opracować innowacyjny 

model włączania w rynek pracy, a także wzmocnią kompetencje trenerów pracujących  

w dziedzinie zatrudnienia ze wspomnianą grupą docelową.   

 



            
 

 
    

        


