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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji, która ma na celu spotkanie i dialog
przedstawicieli różnych dyscyplin badających procesy, zjawiska i kwestie związane z
ubóstwem, pracą i zdrowiem, zachodzące w Polsce i na świecie. Takie wspólne spotkanie
umożliwi nie tylko poznanie i diagnozę powyższych problemów, ale także pozwoli na
bardziej odpowiedni dobór i lepsze wykorzystanie metod, narzędzi oraz instrumentów w
pracy socjalnej. Koniecznym jest, aby służyły one podnoszeniu efektywności działań
sprzyjających aktywizacji zawodowej, poprawy jakości zdrowia i minimalizowania
zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zależy nam na przedstawieniu stanu faktycznego oraz
ukazanie trendów i kierunków zmian współczesnych przeobrażeń.
Zapraszamy do udziału pracowników socjalnych, socjologów, polityków społecznych,
pedagogów, ekonomistów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tematyką
konferencji. W debacie nad poniższymi problemami chcemy odwołać się do teorii, aktualnych
badań naukowych i praktyki. Wydaje się, że ujęcie triangulacyjne pozwoli na uchwycenie
trendów zachodzących zmian społecznych. Efektem obrad będzie natomiast wypracowanie
platformy do realizacji wspólnych działań w obszarze teoretycznych i praktycznych aspektów
pracy socjalnej.

Obszary tematyczne, które zamierzamy eksplorować w dyskusjach:
Zagadnienia ogólne:
1.   Praca socjalna w perspektywie XXI wieku
2.   Uniwersalizm pracy socjalnej
3.   Praca socjalna z wybranymi grupami i społecznościami
4.   Profesja i profesjonalizm w pracy socjalnej
5.   Wielokulturowość w pracy socjalnej
Ubóstwo:
1.   Ubóstwo jako problem społeczny
2.   Nierówności społeczne jako kwestia społeczna
3.   Od ubóstwa do wykluczenia społecznego
4.   Jakość życia wybranych grup społecznych

5.   Metody pracy socjalnej z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym
6.   Miejsce pracownika socjalnego w systemie wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym
Praca
1.   Praca i bezrobocie jako kwestie społeczne.
2.   Współczesny rynek pracy – uwarunkowania i tendencje
3.   Rynek pracy wybranych grup społecznych
4.   Praca i bezrobocie a ubóstwo
5.   Sprawiedliwa płaca jako kwestia społeczna
6.   Innowacje w pracy pracownika socjalnego
Zdrowie
1.   Zdrowie Polaków w perspektywie XXI wieku
2.   Zdrowie i jego ochrona – teoria i praktyka
3.   Zdrowie a jakość życia
4.   Społeczne nierówności w zdrowiu
5.   Polityka społeczna i polityka zdrowotna państwa

Zgłaszanie udziału w konferencji:
W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz
Karta zgłoszenia na adres e.bojanowska@uksw.edu.pl	
  do 10 lutego 2016 roku. Formularz
dostępny w załączeniu.
Opłata za udział w konferencji wynosi 250 zł.
Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 19 lutego 2016 roku na konto UKSW, ul.
Dewajtis 5, Warszawa 01-815.
Nr konta: 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
Na dowodzie wpłaty należy podać nazwę konferencji: „Praca socjalna w perspektywie XXI
wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie”
Faktury będą wystawiane przez UKSW na osobę lub instytucję, z konta której zostanie
dokonana

płatność.

Opłata

poczęstunek w dniu konferencji.

konferencyjna

obejmuje

materiały

konferencyjne

oraz

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji. Referaty, które nie uzyskają
aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie
przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu zależna
będzie od uzyskania pozytywnej recenzji.

Harmonogram konferencji
•   do 10 lutego 2016

– przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji

•   do 12 lutego 2016

- informacja o przyjęciu referatu na konferencję

•   do 19 lutego 2016

– dokonanie opłaty za udział w konferencji

•   do 15 kwietnia 2016

– nadesłanie artykułu naukowego do publikacji

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.
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