KOMUNIKAT 1

KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
wraz z KOŁEM NAUKOWYM PRACY SOCJALNEJ „POZYTYW”
zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

„WSPIERANIE RODZINY W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM”
która odbędzie się
Warszawa, 11-12 maja 2022 r.

Rodzina jest podstawową grupą społeczną podlegająca przemianom politycznym,
społecznym i kulturowym, które odciskają wyraźne piętno na egzystencji wszystkich jej
członków, co więcej trwająca pandemia wirusa SARS–CoV–2 stwarza nowe zagrożenia, które
wymagają integracji środowisk, instytucji i organizacji, którym los rodzin nie jest obojętny.
Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad
systemem wsparcia rodziny i wyzwaniami z nią związanymi w ujęciu interdyscyplinarnym,
dlatego chcielibyśmy zaprosić zarówno naukowców jak i praktyków (pedagogów,
psychologów, prawników, medyków, pracowników socjalnych) i inne zainteresowane osoby
do udziału w konferencji.
Konferencja ma również za zadanie zapoznać jej uczestników z formami wsparcia i pomocy,
jakie mogą zostać udzielone rodzinom w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
PROBLEMATYKA KONFERENCJI obejmuje dwa główne obszary tematyczne:
Dzień 1. (11.05.2022 r.) Refleksje w 10 rocznicę obowiązywania ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym



Wsparcie udzielane rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej oraz dzieciom z tych rodzin
Cel i organizacja pieczy zastępczej – prawo i praktyka.

Dzień 2. (12.05.2022 r. ) Dziecko w aspekcie niedostosowania społecznego i resocjalizacji –
wyzwania dla systemu pomocy i wsparcia, w tym:

Wieloaspektowe założenia pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem lub
zdemoralizowanym i jego rodziną.

Programy socjoterapeutyczne, terapeutyczne, edukacyjne jako forma pracy z
dzieckiem.

Społeczny wymiar pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną w
celu zapobiegania demoralizacji.

Problem ubóstwa i bezdomności wśród dzieci, młodzieży oraz osób opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne, Młodzieżowe
Ośrodki Wychowawcze jako przyczyna marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Organizacje pozarządowe w pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie lub
nieletnim.
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
KONFERENCJA odbędzie się w dniach 11-12 maja 2022 roku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
M. Grzegorzewskiej w Warszawie , ul. Szczęśliwiecka 40; 02-353 Warszawa

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Anna Kwak, UW w Warszawie
dr hab. Mariola Bieńko, prof. UW w Warszawie
dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS w Warszawie
dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS w Warszawie
dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ w Krakowie
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Beata Szluz, prof. UR w Rzeszowie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Anna Chmielewska
Dr Małgorzata Czarkowska
Dr Katarzyna Stanek
Dr Magdalena Stankowska
Dr Jolanta Zozula
Członkowie Koła Naukowego „pozyTYw”

Informacje ogólne:
● konferencja odbędzie się w wymiarze HYBRYDOWYM
● konferencja jest bezpłatna

● organizator konferencji nie pokrywa kosztów wyżywienia, noclegu oraz dojazdu. Istnieje
możliwość wykupienia obiadu w cenie ok. 30 zł. (bistro w APS).
● adres e – mail: https://konferencje.aps.edu.pl/wspieranierodziny/
● osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia przez stronę
internetową konferencji https://konferencje.aps.edu.pl/wspieranierodziny/ do 30 kwietnia
2022r.

