
ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Sekcja Pracy Socjalnej

Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji UW

Wydział Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW

Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Historycznych i 
Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  mają zaszczyt 
zaprosić na konferencję naukową Praca socjalna i inne zawody pomocowe. Jaka wspólna 
tożsamość helping professions?

Konferencja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 roku (wtorek) w Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych – budynek nr 23 na Kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa. 
Początek obrad o godz. 12. Wcześniej o godz. 10 będą miały miejsce trzy równoległe zamknięte 
sesje warsztatowe dla praktyków – przedstawicieli zawodów pomocowych.

Konferencja stanowi podsumowanie cyklu seminaryjnego „Praca socjalna a stare i nowe zawody 
pomocowe: wzajemne pozycjonowanie oraz budowanie wspólnej tożsamości helping professions” 
zorganizowanego prze Sekcję Pracy Socjalnej PTS we współpracy z ośrodkami akademickimi. 
Kolejne spotkania seminaryjne miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim (15 grudnia 2015), 
Uniwersytecie Jagiellońskim (20 stycznia 2016),  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (29 
lutego 2016), Uniwersytecie Łódzkim  (22 marca 2016), Uniwersytecie Szczecińskim (25 kwietnia 
2016) i poświęcone były relacjom pracy socjalnej z pomocą terapeutyczną,  pracą środowiskową,  
reintegracją zawodową, mediacją oraz pomocą uchodźcom i migrantom.  W ramach konferencji 
chcielibyśmy podjąć próbę dookreślenia wspólnej tożsamości zawodów pomocowych, z 
uwzględnieniem kwestii etycznych związanych z profesjonalnym pomaganiem oraz zastanowić się 
nad potrzebą i możliwościami budowania trwalszych relacji między pracą socjalną i innymi helping 
professions.  

(-) dr hab. Marek Rymsza
Przewodniczący Sekcji Pracy   

Socjalnej PTS
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(-) dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
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Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 16 czerwca 2016 roku (czwartek)
na adres mailowy dr Martyny Kawińskiej z Komitetu Organizacyjnego: m.kawinska@uksw.edu.pl 


