KATEDRA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE
oraz
KOŁO NAUKOWE PRACY SOCJALNEJ „POZYTYW”
zapraszają na

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

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad systemem wsparcia rodziny i
wyzwaniami z nią związanymi w ujęciu interdyscyplinarnym w obszarze:








wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych
wyzwań w obszarze systemu pieczy zastępczej
wpływu doświadczeń traumatycznych na przyszłość dziecka zagrożonego niedostosowaniem
społecznym lub zdemoralizowanym
systemu pomocy i wsparcia edukacyjnego, opiekuńczo-wychowawczego, socjalizacyjnego
dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
systemu pracy resocjalizacyjnej w nieletnim
pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym
wymiana doświadczeń dotyczącej specyfiki pracy z osobą niedostosowaną społeczną

Do udziału w konferencji zapraszamy:



przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką prawa, pracy
socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii, psychologii,



pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy
rodzinie, organizacji pozarządowych,



wychowawców w Domach Dziecka, opiekunów instytucjonalnej pieczy zastępczej,
wychowawców w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach
Wychowawczych, Zakładach Poprawczych,



wychowawców w świetlicach środowiskowych,



psychologów, pedagogów, terapeutów, związanych ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej,
asystentów rodziny,



kuratorów sądowych;



zainteresowanych wskazaną problematyką, mogących podzielić się swoimi doświadczeniami,
propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

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
zdemoralizowanym i jego rodziną.



pracy

z dzieckiem

zagrożonym

niedostosowaniem

lub

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

