Centrum Badań I Działań Społeczno-Kulturowych Fundacji Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
To interdyscyplinarny ośrodek skupiający
naukowców, animatorów życia społecznokulturalnego, praktyków-edukatorów oraz
trenerów biznesu.

Celem CBDeSK jest tworzenie innowacyjnych
narzędzi i produktów wspierających zarządzanie
zmianami w organizacjach społecznych
i środowiskach biznesowych oraz wdrażanie
własnych rozwiązań i koncepcji w zakresie
społeczno-kulturowych przemian w Polsce.
Poprzez realizację swoich celów, CBDeSK chce,
aby polskie społeczeństwo było lepiej wykształcone,
świadome swoich umiejętności i potrafiło
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce poprzez
zaangażowanie w życie publiczne, aby liderzy grup
społecznych, menadżerowie i biznesmeni potrafili
definiować kompleksowe i systemowe cele - zarówno
te daleko- jak i krótkoterminowe - zorientowane na
rozwój całego społeczeństwa.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY:

Prowadzeniem badań diagnostycznych, ekspertyz,
tworzeniem narzędzi badawczych, projektowaniem
i prowadzeniem szkoleń, tworzeniem procesów
rozwojowych dla przedsiębiorstw i organizacji
społecznych, budowaniem projektów społecznych
i społeczno-kulturalnych, rozwojem i wdrażaniem
własnych projektów i koncepcji, ewaluacją
projektów, doradztwem projektowym.

KONTAKT

PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

1. Instytut Psychologii Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii
Klinicznej
2. Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
Zakład Psychologii Klinicznej
3. Centrum Badań i Działań SpołecznoKulturowych (CBDeSK) w Poznańskim
Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
4. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu

KONFEREN CJA SZKOLENIOWA

KOORDYNATOR KONFERENCJI:
dr Agnieszka Rosińska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Przewodnicząca Komitetu
dr hab. Ewa Mojs (UMP)

CZŁONKOWIE KOMITETU:

dr Agnieszka Rosińska (UAM)
dr Tomasz Pasikowski (UAM)
Bernard Żołyniak (CBDeSK FUAM)

ADOLESCENCJA
I WCZESNA
DOROSŁOŚĆ
Zdrowie, zagrożenia
i strategie profilaktyczne.
Pod patronatem

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Zakład Psychologii Klinicznej
mgr Maria Trojanowska
Sekretariat Zakładu Psychologii Klinicznej
Collegium Stomatologicum,
Poziom E1, pok. 103 i 104
ul. Bukowska 70; 60-812 Poznań
tel/ fax 0-61 854 72 74
mail: psychologia@ump.edu.pl

JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego
Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr. hab. Jacka Wysockiego

Poznań, 11 marca 2013, godz. 9.15

CENTRUM
KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE UMP, SALA B

Bernard Żołyniak – kierownik CBDeSK
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacja UAM
tel.: +48 660 427 363
e-mail: bernard.zolyniak@ppnt.poznan.pl

KONFERENCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA
Z GRANTU UAM NR N N106/B/H03/2011/40
„Podmiotowe transgeneracyjne i środowiskowe
uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych
dorosłych”

http://www.ppnt.poznan.pl
http://www.cbdesk.pl
FUNDACJA

ORAZ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH UMP

CELEM KONFERENCJI JEST:

1. Prezentacja aktualnych badań dotyczących
zachowań zdrowotnych młodzieży i młodych
dorosłych
2. Analiza zagrożeń cywilizacyjnych i rozwojowych
w okresie dorastania i w konsekwencji ryzyka
dla zdrowia we wczesnej dorosłości
3. Przedstawienie praktyki szeroko rozumianej
profilaktyki i promocji zdrowia adresowanej do
młodzieży zarówno w ramach edukacji szkolnej jak
i pozaszkolnej
4. Zwiększenie kompetencji kadr zaangażowanych
w działania na rzecz młodzieży
5. Promocja dobrych praktyk i wzmocnienie
w środowisku lokalnym współpracy na rzecz
młodzieży

PROGRAM KONFERENCJI:

9.15-9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30-9.40 ROZPOCZĘCIE I POWITANIE
UCZESTNIKÓW
9.40 – 11.20 SESJA PIERWSZA
ZDROWIE MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH.
BADANIA I PRAKTYKA PROFILAKTYCZNA
W sesji między innymi:
- zachowania zdrowotne młodych dorosłych
i ich uwarunkowania – wyniki badań i wnioski
dla prewencji
- modele pracy profilaktycznej z młodzieżą
- dyskusja moderowana
11.20 – 12.00 PRZERWA NA LUNCH
12.00 – 13.30 SESJA DRUGA
ZAGROŻENIA ZDROWIA MŁODZIEŻY
I STRATEGIE PREWENCYJNE
W sesji między innymi:
- zagrożenia zdrowia młodzieży i młodych
dorosłych
- przykłady dobrej praktyki – doświadczenia szkół
wielkopolskich w zakresie promocji zdrowia
- dyskusja moderowana

Instytut Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Zespół naukowy z Zakładu Psychologii Zdrowia
i Psychologii Klinicznej specjalizujący się
w badaniach dotyczących zdrowia i choroby,
profilaktyki i promocji zdrowia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE:

- badań i diagnoz dotyczących psychospołecznych
aspektów zdrowia i choroby
- projektowania i ewaluacji strategii i projektów
prewencji i promocji zdrowia
- tworzenia prozdrowotnych programów
edukacyjnych dla edukacji szkolnej, pozaszkolnej
i pozaformalnej
- tworzenia wspólnych projektów w partnerstwie
z sektorem publicznym, społecznym i biznesem
Poza wiedzą ekspercką i zapleczem badawczym
w postaci wiedzy naukowej i specjalistycznych
narzędzi mamy też doświadczenia praktyczne
spoza sfery nauki.
Piszemy, zdobywamy i realizujemy z sukcesem
granty dotyczące zdrowia i prewencji zdrowotnej.
Większość z nich realizujemy we współpracy
z praktykami. Wiele z nich sami koordynujemy.
Chętnie podejmiemy rozmowy o współpracy
z Partnerami z każdego z sektorów.

KONTAKT

dr Agnieszka Rosińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
tel.: 602 155 485
e-mail: agaros@amu.edu.pl

Zakład Psychologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Zainteresowania pracowników naukowych
Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego im Karola Marcinkowskiego
krążą wokół szeroko rozumianej psychologii,
zarówno akademickiej, jak i stosowanej.
Dysponujemy zarówno profesjonalną i wciąż
aktualizowaną wiedzą, narzędziami diagnostycznymi,
kierunkowym doświadczeniem, a także rynkową
praktyką oraz kompetencjami społecznymi.

ZAPRASZAMY DO NAWIĄZANIA
WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

- określania potrzeb szkoleniowych
- tworzenia i wdrażania programów szkoleniowych
oraz profilaktyczno-prewencyjnych w obszarach
społecznie istotnych
- działań edukacyjnych
- planowania, organizacji i wdrażania projektów
naukowych
- analiz statystycznych
- diagnozy psychologicznej w obszarach zdrowia
i choroby
- działań terapeutycznych
Koordynujemy i realizujemy granty naukowe.
Jako specjaliści o bardzo szerokich horyzontach
jesteśmy otwarci na propozycje współpracy
z Partnerami z obszarów biznesowych, NGO,
społecznych oraz sektora publicznego.
Jesteśmy plastyczni i nie boimy się wyzwań!

KONTAKT

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel. 61 854 72 73
e-mail: psychologia@ump.edu.pl
www.psychologia.ump.edu.pl

