
    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 1 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

serdecznie zapraszają do udziału 

w zdalnej 

Międzynarodowej  Konferencji Naukowej 

 

pt. 

 

PRACA SOCJALNA W TEORII I PRAKTYCE 

UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE 
 

w dniach 26-27 października  2021 roku 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 
 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, a przede wszystkim doświadczenia spowodowane 

pandemią Sars-Cov-2, przyczyniły się do licznych zmian w przestrzeni pomocy społecznej  

i pracy socjalnej. Obecnie jesteśmy świadkami dotąd nieobserwowanych zjawisk, które dotyczą 

zarówno życia społecznego jak i funkcjonowania indywidualnego, nierzadko doświadczanego  

w najbardziej osobistym wymiarze: niepokoju, lęku, samotności. Kwestie te znacząco zmieniają 

perspektywę oczekiwań społecznych skierowanych do instytucji świadczących pomoc i wsparcie.  

W tej sytuacji konieczna wydaje się naukowa refleksja nad stanem pracy socjalnej, działaniem 

instytucji pomocowych oraz podejmowaniem pozainstytucjonalnych działań wspólnotowych. Debata  

ta zmierzać powinna do poszukiwania inspirujących odpowiedzi na znane już pytania, a także 

ukazywać nowe formy pomocy osobom potrzebującym. Niezastąpionym w tym zakresie pozostaje 

dyskurs naukowców z praktykami.  

Uważna obserwacja dzisiejszego świata wskazuje, że określone problemy społeczne zmieniły 

swoje oblicze, pogłębiła się obojętność na sytuację innych, zwiększyły się oczekiwania kierowane  

do instytucji pomocowych. Z tego punktu widzenia stały się one „nowymi” problemami społecznymi, 

które obejmują wiele płaszczyzn zjawisk społecznych określanych wspólną nazwą pracy socjalnej. 

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się refleksjami na temat problemów społecznych, pracy 

socjalnej i pomocy społecznej analizowanej z punktu widzenia różnych teorii wyjaśniających 

mechanizmy solidarności społecznej oraz jej odmian. Bezcenne są dla nas również doświadczenia, 

spostrzeżenia i wnioski formułowane przez pracowników instytucji, którzy mają codzienny kontakt  

z codziennością pomocową. Bez poznania realiów, granic i barier związanych z udzielaniem 

zinstytucjonalizowanej pomocy osobom jej potrzebującym, a tym samym bez znajomości działania 

praktycznego w tej mierze, formułowanie mniej lub bardziej ogólnych wniosków oraz konstruowanie 

modeli poznawczych, nie jest możliwe. Łączenie teorii z praktyką jest bowiem istotą rozwiązywania 

problemów społecznych i podstawą podejmowania działań o znacznej skuteczności społecznej.  

 

Mamy nadzieję, że nasza konferencja wzbudzi Państwa zainteresowanie i stanie się obszarem 

wymiany informacji i doświadczeń. 



    
 

 

 
 

 

Celami konferencji będą: 

 

1. Dyskurs naukowy w zakresie interdyscyplinarnych kontekstów pracy socjalnej.  

2. Refleksja nad stanem uwarunkowań skuteczności realizacji założeń praktyki pracy 

socjalnej 

3. Dyskusja nad wynikami z badań, w odniesieniu do teorii i praktyki działań 

wspierających i pomocowych w celu poprawy jakości i rezultatów pracy socjalnej 

4. Refleksja w zakresie zmian w różnych obszarach życia i społecznego funkcjonowania  

w celu poszukiwania wzmocnienia profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. 

 
Jesteśmy otwarci na szerokie rozumienie problematyki pracy socjalnej oraz zagadnień  

z nią związanych, która będzie podejmowana podczas konferencji. Proponujemy Państwu 

również następujące obszary tematyczne:  

• Państwo opiekuńcze i zasady jego funkcjonowania. 

• Dylematy ekonomii społecznej – podaż i popyt pracy socjalnej. 

• Samorządowe uwikłania pracy socjalnej. 

• Instytucje pomocy społecznej i pełnione przez nie funkcje. 

• „Trzeci sektor” – konieczność czy spontaniczność w realizacji wartości prospołecznych. 

• Kampanie społeczne jako sposób oddziaływania na postawy klientów instytucji 

pomocowych. 

• Medialne, instytucjonalne i pozainstytucjonalne granice pracy socjalnej. 

• Mediacje i negocjacje w  pracy  społecznej. 

• Pedagogiczne aspekty działalności prowadzonej w ramach instytucji pomocowych. 

• Psychologiczne uwarunkowania pomocy społecznej. 

• Dobrostan – cel czy wartość pracy socjalnej. 

• Internet (aplikacje, media społecznościowe) jako nowe wyzwanie pracy socjalnej.   

• Profesjonalizacja pracy socjalnej – intuicja czy rutyna. 



    
 

 

 
 

• Praca socjalna: terapia, izolacja czy nauka w dobie pandemii. 

• Socjo-ekologiczne aspekty pracy socjalnej. 

• Ekologia społeczna a praca socjalna. 

• Praca socjalna w czasach pandemii – refleksje z zakresu praktyki pomocowej. 

• Rola i znaczenie pracy socjalnej w profilaktyce uzależnień od alkoholu. 

• Przemoc w rodzinie a praca socjalna. 

• Opieka senioralna wyzwanie XXI w. 

Sądzimy, że dyskusja prowadzona z uwzględnieniem badań polskich i zagranicznych badaczy 

przy znaczącym udziale praktyków pozwoli na zauważenie zmian dokonujących się w obszarze 

pomocy społecznej i pracy socjalnej w aktualnych warunkach. Dzięki temu możliwe będzie 

wypracowanie rekomendacji do wzmocnienia wielu obszarów działań pomocowych i wspierających. 

Mamy nadzieję, że planowana konferencja stanie się okazją do nawiązania lub wzmocnienia 

współpracy między polskimi ośrodkami naukowymi, a także w skali międzynarodowej. Do udziału  

w konferencji zapraszamy reprezentantów wielu dyscyplin, w tym socjologii, pedagogiki, psychologii, 

polityki społecznej, gerontologii, ekonomii społecznej oraz nauk pokrewnych. 

 

Patronat:  

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Rektor, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Patronat honorowy: 

Dr n. o zdr. Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski 

Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce 

Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  

Magdalena Gościniewicz - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta 

Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 



    
 

 

 
 

Komitet naukowy: 

Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK –  Przewodnicząca Komitetu Naukowego Dziekan 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego 

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Dr hab. Paulina Forma, prof. UJK – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych, Instytut 

Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Prof. dr hab. Bożena Matyjas – Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch – Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski 

Dr hab. Ewa Kantowicz, Prof. UWM – Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań 

Edukacyjnych Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. 

Dr Anita O. Solomon, Spring Grove Hospital Center (USA) 

Prof. dr Valdonė Indrašienė, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie (Litwa) 

Prof. dr Seda Attepe Özden, Başkent Üniversitesi, Ankara (Turcja) 

Prof. dr Arzu İçağasıoğlu Çoban, Başkent Üniversitesi, Ankara (Turcja) 

Prof. dr Silvia Capikova, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) 

Prof. dr Eugenia Udangiu Universitatea din Craiova (Rumunia) 

Prof. dr    Zbigniew Formella   Università Pontificia Salesiana (Włochy) 

Doc. Elena Asmakovets Omski Państwowy Uniwersytet im. F.M. Dostojewskiego – Rosja 

(Russia) 

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR- Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Dr hab. Halina  Mielicka-Pawłowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ – Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 



    
 

 

 
 

Dr hab. Monika Szpringer, Prof. UJK – Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 

Dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim  

Dr  n. o zdr. Jarosław Chmielewski – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 

Dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż - Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza  

w Jarosławiu 

 

Komitet organizacyjny: 

Dr  Bartłomiej  Kotowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  - Instytut Pedagogiki, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr Monika Wojtkowiak  -  Wiceprzewodnicząca  Komitetu Organizacyjnego - Instytut 

Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Mgr Krzysztof Kupczewski - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr Andrzej Kościołek - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr Marta Wilk - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr Małgorzata Porąbaniec - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr Elżbieta Buchcic - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Dr  Jacek Szkurłat - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Mgr Wioletta Praszek - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Forma konferencji: on-line za pośrednictwem platformy MS Teams  

Organizator: Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Opłaty konferencyjne:  

Opłata konferencyjna obejmuje aktywne uczestnictwo w obradach konferencyjnych, publikację  oraz 

zaświadczenie o udziale w konferencji i wynosi: do dnia 10.10.2021 r.: 250 zł 



    
 

 

 
 

Wysokość opłaty za jeden rozdział w monografii: 250 zł  

Istnieje możliwość publikacji kolejnego artykułu oraz publikacji bez udziału w konferencji: 250 zł 

Udział w konferencji w systemie on-line, bez publikacji, jest bezpłatny.  

Opłat prosimy dokonywać z dopiskiem „Konferencja Praca socjalna  w teorii i praktyce...” 

Nr konta bankowego: Millennium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719   

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 10.10.2021 r. za pośrednictwem formularza on-line. 

 

Adres do korespondencji: 

 

Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Zakład Pracy Socjalnej, Instytut Pedagogiki,  

Wydział Pedagogiki i Psychologii  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

ul. Krakowska 11 

25-029 Kielce 

 

Kontakt e-mailowy i telefoniczny: 

dr Bartłomiej  Kotowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

e-mail: bartlomiej.kotowski@ujk.edu.pl 

tel. 41 349–67-43 

dr Monika  Wojtkowiak  –  Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  

e-mail: mwojtkowiak@ujk.edu.pl 

 

 

 

Organizatorzy 


