
Konferencja podsumowująca 
projekt AGORA – 8.06.2021

„Wczesna interwencja – dla zrównoważonej i 
sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości. 
Zmieniając początek historii, zmieniamy jej bieg.”

Małgorzata Dońska-Olszko
Koordynator projektu Agora



Polski partner w projekcie Agora

EZRA UKSW spółka z o. o. przy UKSW powołana do życia celem 
realizacji nowatorskich projektów w obszarze społecznym:

1. Opracowanie i uruchomienie centrów  wsparcia psychicznego 
dla dzieci i młodzieży w oparciu o budowanie lokalnych sieci 
wsparcia społecznego – finansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny European Social Fund

2. Udział w projekcie Agora – Wczesna Interwencja w modelu 
skoncentrowanym na rodzinie – finansowanym przez 
Fundację Velux

Doktor psychologii Tomasz Rowiński, prezes zarządu spółki EZRA 
jest człowiekiem z wizją zmian społecznych w oparciu o 
rozwiązania lokalne i sieci wsparcia obejmujące świadczenie e 
resortów
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Ogromny wpływ projektu Agora - dlaczego ?

1. Odpowiedni czas – właśnie ten moment sprzyjający zmianie

2. Odpowiedni partner – ten, którego misja jest zbieżna z 
założeniami modelu WI promowanego i upowszechnianego w 
projekcie Agora - skoncentrowanego na rodzinie tzn.  
budowanie i rozwijanie lokalnych sieci wsparcia dzieci i rodzin 
znajdujących się w kryzysie psychicznym

3. Odpowiedni plan projektu – efektywny / wszystkie fazy 
projektu i jego produkty – raporty bardzo potrzebne

4. Odpowiedni model kierowania projektem - uważne 
przywództwo – odpowiednie by wspierać każdy kraj biorący 
udział w projekcie

5. Odpowiedni budżet – dobrze zaplanowany,  wynagrodzenia za 
pracę motywujące do podejmowania dodatkowego wysiłku
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Odpowiedni czas/moment 
1. W 2017 r. -rok przed rozpoczęciem projektu Agora MEiN przygotowuje 

zmiany w systemie edukacji  w kierunku wzmocnienia edukacji 
włączającej i zabezpieczenia potrzeb uczniów z SEN

2. W 2017 roku minister edukacji i nauki powołuje zespół ekspertów z 
różnych dziedzin (praktyków, naukowców, Działaczy NGO) w celach 
konsultacyjnych i opracowania nowego modelu wsparcia uczniów z 
SEN w systemie edukacji

3. W 2018 roku MEiN występuje do Komisji Europejskiej o wsparcie 
finansowe reform strukturalnych w edukacji. Projekt realizowany we 
współpracy z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji 
Właczającej

4. We wrześniu 2020 roku MEiN organizuje międzynarodowa konferencję 
pod nazwą „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz WI i 
wsparcia rodziny” - 3 ministerstwa włączone

5. W 2020 roku trwają prace nad nową ustawą celem rozwijania i 
doskonalenia  rozwiązań systemowych pod kątem edukacji włączającej
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Odpowiedni plan działań w projekcie 

1. Projekt w pełni realizował nasze potrzeby
2. Projekt niczego nie narzucał 
3. Poszczególne fazy projektu prowadziły nas/były drogowskazem i 

pomagały postawić kolejny krok
4. Wszystkie dokumenty wypracowane wspólnie podczas realizacji 

projektu były potrzebne i wartościowe
5. Przewodnik dla specjalistów – Praktyki rekomendowane we WI

wskazywał kierunki zmian systemowych w Polsce w oparciu o 
doświadczenia praktyków i najnowsze badania naukowe – książka 
stanowiła przewodnik / fundament planowanych zmian i 
opracowania nowego modelu WWR w Polsce
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Odpowiednie przywództwo i budżet projeku 
1. Kierowanie projektem w sposób elastyczny – wychodzenie 

naprzeciw potrzebom każdego partnera projektu
2. Słuchanie naszego głosu - ustawiczny dialog i wspólny 

konsensus
3. Pozwolenie każdemu partnerowi na odegranie aktywnej roli 

w projekcie i wzięcie odpowiedzialności za jakąś jego część 
4. Zachęcane partnerów i ich wzmacnianie  by wpływali na 

przebieg i na realizację każdej fazy projekt 
5. Wszystkie organizacje partnerskie projektu były bardzo 

zaangażowane w rozwój i postęp świadczeń/rozwiązań 
systemowych  WI w swoich krajach + EurlyAid

6. Formalne i nieformalne kontakty kształtowały naszą 
świadomość i wzbogacały wiedzę w dziedzinie WI

7. Budżet projektu elastyczny, zmienny zgodnie z potrzeby 
projektu i wystarczający na realizację zaplanowanych zadań
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Wszystkie te korzyści i dodatkowo…
1. Ogromna otwartość osób decyzyjnych w MEiN na wysłuchanie i 

przyjęcie rekomendacji wynikających z projektu Agora
2. Wspaniała, silna grupa ekspertów pracująca intensywnie ponad 

rok, wspólnie z reprezentantami MEiN nad opisaniem nowego 
modelu WI/WWR i standardów WI dostosowanych do polskich 
realiów i już istniejących rozwiązań

3. Ogromny wysiłek wiodącego ministerstwa, czyli MEiN mający na 
celu nawiązanie dialogu z MZ i M Rodziny i Polityki Społecznej i 
uspójnienia działań w obszarze WI w koalicji międzysektorowej

4. Zaangażowanie i chęć poparcia / propagowania nowego modelu 
WI (skoncentrowanego na rodzinie) przez organizacje pilotażowe 
w Lublinie, Węgrowie i Warszawie

5. Przeszkoleni specjaliści gotowi do dzielenie się wiedza i 
doświadczeniem – prezentacje na webinarium Ezry i konferencji 
online ORE której odbiorcami byli liderzy WI z całego kraju

6. s
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Wartość, moc, siła projektu Agora - przyszłość

1. Koniec roku 2021 – Parlament przyjmuje nowy akt prawny
2. Styczeń- wrzesień 2022 – działania przygotowujące do wdrożenia nowego 

prawa, zaplanowanie / rozłożenie działań w czasie, kampania społeczna –
podnoszenie świadomości społecznej dot. zmian/nowych rozwiązań,
przygotowanie kadr w 3 sektorach, powołanie do CDR na poziomie 
powiatów, zmiany w programach studiów – nowe wspólne treści 

3. 1 września 2022– prawo „Wsparcie dzieci i wszystkich osób uczących się 
oraz ich rodzin” wchodzi w życie

4. Monitorowanie rozwiązań systemowych i ich efektywności na wszystkich 
poziomach organizacji nowego modelu WI

5. Monitorowanie jakości lokalnych sieci świadczeń we WI i jednakowej 
dostępności do systemu dla każdej rodziny na terenie całego kraju

6. Ustawiczne kształcenie kadr specjalistów pracujących w obszarze WI, 
badania naukowe dot. jakości nowych rozwiązań – ewaluacja i 
doskonalenie ogólnokrajowego systemu WIVisit agora-eci.eu
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