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Zaproszenie na Konferencję Naukową
„Wsparcie seniora w środowisku”
26 i 27 września 2017 roku, Kraków
Komunikat 1.
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Praca socjalna w teorii i
działaniu”, które w tegorocznej edycji zatytułowane jest „Wsparcie seniora w środowisku”.
Zmiany demograficzne i kulturowe stawiają przed nami wyzwanie, jakim jest zadbanie
o osoby starsze, którym po zakończeniu pracy zawodowej zwykle brakuje kontaktów
społecznych, a z racji stanu zdrowia potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Troska o godną starość wyraża się w zaspokajaniu wielorakich potrzeb osób starszych z ich
udziałem, z poszanowaniem ich preferencji i wyborów. Osoby starsze z reguły chcą być „u
siebie” – w swoim domu i wśród ludzi, których znają. Od rodziny wymaga to
międzypokoleniowej solidarności, od znajomych i sąsiadów – oddolnych inicjatyw
samopomocowych, zaś od władz publicznych – przemyślanej i konsekwentnie realizowanej
polityki senioralnej. Jeśli jednak lokalna sieć wsparcia społecznego nie zapewnia
wystarczającej pomocy, to osoby starsze coraz częściej zamieszkują w placówce oferującej
całodobową opiekę, gdzie nadal powinny mieć możliwość utrzymywania relacji z rodziną i
znajomymi oraz uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Innym aspektem życia seniora
jest jego wizerunek w przekazie medialnym oraz społeczne funkcjonowanie seniorów w
warunkach nowych mediów i kształtowanie kompetencji używania tych instrumentów przez
samych seniorów.
Celem konferencji jest przedyskutowanie różnych rozwiązań zapewniających osobom
starszym możliwie samodzielne funkcjonowanie w swoich mieszkaniach i środowiskach, a
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jeśli to niemożliwe – w placówce, która tworzy kameralne, prawie domowe warunki życia,
jest otwarta na społeczność lokalną, współpracuje z różnymi podmiotami i odpowiada nie
tylko na potrzeby bytowe. Konferencja oraz publikacja prezentująca jej dorobek mają służyć
promocji działań środowiskowych na rzecz seniorów, planowanych i realizowanych z
udziałem samych seniorów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk inspirujących do
poszukiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych, efektywnych, odpowiadających
seniorom.
Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno pracowników naukowych, badaczy,
studentów, jak i osoby, które na co dzień – zawodowo lub wolontarystycznie – pracują z
seniorami i na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
kultury i rekreacji, edukacji, itp. Organizatorom konferencji szczególnie zależy na obecności
osób starszych, gdyż chcemy uważnie wsłuchać się w ich głos i od nich samych dowiedzieć
się, czego potrzebują, co myślą o rozwiązaniach już realizowanych w praktyce i tych dopiero
postulowanych. Do zgłaszania wystąpień zapraszamy nie tylko pracowników naukowych, ale
również praktyków, którzy zechcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami; w
szczególności oczekujemy referatów, w których wątki teoretyczne będą ilustrowane
przykładami praktycznych rozwiązań.
Planujemy pracę w sześciu równoległych sesjach tematycznych:
I.

Edukacja i inicjatywy seniorów

II.

Opieka medyczna i usługi dla osób starszych

III.

Gerontologiczna praca socjalna

IV.

Polityka społeczna na rzecz seniorów

V.

Duchowość i religia w życiu seniorów

VI.

Senior w przestrzeni medialnej
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Organizatorem konferencji jest Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Katedra Pedagogiki Ogólnej
Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:
•

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

•

dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

•

dr hab. Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

•

dr hab. Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

•

dr hab. Małgorzata Halicka, Uniwersytet w Białymstoku

•

dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku

•

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w
Lublinie

•

dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

•

dr hab. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum w Krakowie

•

dr hab. Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski

•

dr Joanna Staręga-Piasek, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie

•

dr hab. Maria Straś-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski

•

dr hab. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

•

dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

•

dr hab. Magdalena Szpunar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

•

dr hab. Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet Praktyków konferencji tworzą:
•

mgr Jolanta Chrzanowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

•

mgr Katarzyna Kadela, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

•

mgr Witold Kramarz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
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•

mgr Paulina Przybylska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

•

mgr Katarzyna Stec, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

•

mgr Mirosława Zielony, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

Komitet organizacyjny konferencji współtworzą:
•

dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przewodnicząca

•

dr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

•

dr Izabela Rybka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kolejne informacje oraz komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej
konferencji pod adresem: https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/
Kontakt z komitetem organizacyjnym we wszelkich sprawach związanych z konferencją
•

e-mail: seniorwsrodowisku@gmail.com

•

dr Maria Łuszczyńska (w sprawach pilnych) tel. 511 11 00 11

Rejestracja
W celu potwierdzenia chęci wzięcia udziału w konferencji bardzo prosimy o wypełnienie
„Karty

zgłoszenia

uczestnictwa”

oraz

przesłanie

jej

na

adres

e-mail:

seniorwsrodowisku@gmail.com do 30 kwietnia 2017.
Opłaty konferencyjne
•

pełny koszt udziału w konferencji, który obejmuje uczestnictwo w obradach,
materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady oraz publikację artykułu - 400 zł

•

koszt publikacji artykułu bez udziału w konferencji – 330 zł

•

koszt udziału w konferencji (w tym uczestnictwo w obradach, materiały
konferencyjne, przerwy kawowe i obiady) bez publikacji artykułu:
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1. pracownicy akademiccy - 150 zł
2. praktycy – 80 zł
3. doktoranci – 50 zł
4. studenci – 30 zł
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji, a prelegenci – z adnotacją o
wygłoszeniu referatu.
Opłatę konferencyjną należy wnieść do 31 lipca 2017 roku na konto bankowe Fundacji im.
Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Bank ING:
58 1050 1445 1000 0090 3045 8732; tytuł przelewu „Konferencja Senior w środowisku, imię i
nazwisko”.

Publikacja
Artykuł do publikacji prosimy przesłać do 30 listopada 2017 roku na adres e-mail:
maria.luszczynska@upjp2.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia do druku
jedynie tych tekstów, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą.

Sponsorzy konferencji
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
I dzień
wtorek, 26 września 2017 roku
9.00 – 10.00

rejestracja

10.00 – 11.30

otwarcie konferencji i wykład inauguracyjny

11.30-11.45

przerwa kawowa

11.45 – 13.45

równoległe sesje tematyczne, cz. I (sesja I, IV i VI)

13.45 – 14.30

przerwa obiadowa

14.30 – 16.30

równoległe sesje tematyczne, cz. II (sesja II, III, V)

16.30 – 16.45

przerwa kawowa

16.45 – 17.45

podsumowanie pracy w sesjach w formule plenarnej

19.30

spotkanie Komitetu Naukowego i organizacyjnego konferencji

II dzień
środa, 27 września 2017 roku
9.00

wprowadzenie w drugi dzień konferencji

9.15 – 10.30

wystąpienia plenarne, cz. I oraz dyskusja

10.30 – 10.45

przerwa kawowa

10.45 – 12.00

wystąpienia plenarne, cz. II oraz dyskusja

12.00 – 13.30

debata z udziałem seniorów oraz zamknięcie obrad

13.30

obiad

Po obiedzie organizatorzy przewidują dla osób chętnych dwie wycieczki do wyboru: (1) do
Kopalni Soli w Bochni/Wieliczce lub (2) do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Staniątkach,
połączonych z wizytą studyjną w Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach.
W trakcie konferencji planowane są imprezy towarzyszące – wystawy oraz kiermasz talentów
seniorów.
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