
     

 
Zadanie publiczne współfinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 „PO INSPIRACJĘ NA DEINSTYTUCJONALIZACJĘ” – PROGRAM  

 PONIEDZIAŁEK 
08.08.2022 

WTOREK 
09.08.2022 

ŚRODA 
10.08.2022 

CZWARTEK 
11.08.2022 

PIĄTEK 
12.08.2022 

od 7:30 - śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie 

10:00-13:00  
 
 
 
 
 

wyjazd ze Szczecina 
(zbiórka - parking autokarowy 
plac Żołnierza 
Polskiego/Farna 
53.42770447378457, 
14.557654221026059) 
 
 
przyjazd do HVHS Seddiner 
See, zakwaterowanie, 
powitanie, przedstawienie 
działalności HVHS Seddiner 
See 

wizyta w EJF Verein  
zagadnienie: opieka nad 
osobami starszymi - dzienne 
domy opieki i wspólnoty 
mieszkaniowe dla seniorów 
 
miejsce: Diakoniezentrum 
Heiligensee 
Saal am Marktplatz  

wizyta w Lebensräume im 
Diakoniezentrum   
zagadnienie: pomoc dla osób 
niepełnosprawnych, usługi 
stacjonarne i ambulatoryjne; 
wewnętrzna i zewnętrzna 
struktura dzienna/BFBTS   
 
miejsce: Diakoniezentrum 
Heiligensee 
Saal am Marktplatz  
*** 

wizyta w Pastor-Braune-Haus 
zagadnienie: Opieka nad 
dziećmi i młodzieżą z 
niepełnosprawnością   
 
miejsce: oprowadzanie po 
budynku, nie jest możliwa 
wizyta grupowa   

wizyta w Diakoniepflege  
 
zagadnienie: oferty 
ambulatoryjne   

13:00-14:00 obiad  obiad obiad obiad (suchy prowiant) 

14:00 obiad  prezentacja Villa Fohrde - 
Edukacja pozaformalna 
dorosłych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

wizyta w muzeum Muru 
Berlińskiego i Checkpoint 
Charlie  

Beelitz-Heilstätten –ruiny 
sanatorium w Beelitz 
 
wymiana doświadczeń w 
zakresie systemu opieki nad 
osobami wymagającymi 
opieki  

powrót do Szczecina 

wykład o systemie opieki nad 
osobami wymagającymi 
opieki w Niemczech 

17:00-18:00 powrót do HVHS Seddiner 
See 

powrót do HVHS Seddiner 
See  

powrót do HVHS Seddiner 
See 

powrót do HVHS Seddiner 
See 

 

18:00 kolacja kolacja kolacja kolacja   
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***  
czas miejsce spotkania / hospitacje  wprowadzenie / oprowadzanie ilość grup  

10:00 Saal am Marktplatz powitanie i prezentacja pomieszczeń mieszkalnych  
tworzenie grup  

 

11:30 grupa 6/7 + piętro BFBTS  2 

 grupa 8 + AWG Erich-Anger-Weg  2 

 BFBTS 1/ogród sensoryczny  2 

 BFBTS 2 suterena / ogród sensoryczny  1 

 
 


