IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii
i działaniu” pod tytułem: „Wsparcie seniora w środowisku”
Kraków, 26-27 września 2017 roku
W dniach 26-27 września w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wsparcie seniora w
środowisku. Planowane wydarzenie jest czwartym z kolei z cyklu konferencji naukowych pod
tytułem "Praca socjalna w teorii i działaniu".
Cykliczna formuła spotkań dedykowana jest zarówno teoretykom jak i praktykom,
zajmującym się współczesnymi zjawiskami społecznymi. Takie ujęcie problematyki społecznej
ma siłą rzeczy charakter interdyscyplinarny - ogniskujący wokół kwestii społecznych badaczy z
zakresu psychologii, socjologii, prawa, medycyny, socjologii, pedagogiki, teologii, filozofii i
innych pokrewnych dla problemów i zjawisk społecznych dziedzin nauki. W poprzednich
edycjach konferencji wzięło udział ponad 100 naukowców, prezentujących swoje osiągnięcia
w obszarze pracy socjalnej, a także ponad 400 słuchaczy tych wystąpień. Każda edycja była
poświęcona innemu zagadnieniu w obszarze szeroko rozumianej tożsamości pracy socjalnej.
Celem konferencji jest przedyskutowanie różnych rozwiązań zapewniających osobom
starszym możliwie samodzielne funkcjonowanie w swoich mieszkaniach i środowiskach, a 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 zostali zaproszeni zarówno pracownicy naukowi, badacze,
doktoranci, studenci oraz osoby, które zawodowo lub wolontarystycznie pracują z seniorami i
na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury, rekreacji,
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edukacji i innych. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele władz państwowych,
wojewódzkich, samorządowych, przedstawiciele Parlamentu RP, kolegiów doradczych,
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz pracownicy instytucji i organizacji pomocy
społecznej, ochrony zdrowia, a także podmiotów prywatnych.
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. Planujemy
zorganizować debatę z ich udziałem i posłuchać, co mają do powiedzenia o swoich potrzebach
i oczekiwanym wsparciu.
W trakcie konferencji będą prowadzone sesje tematyczne w następujących tematach:
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.

Seniorzy w przestrzeni medialnej

Podczas konferencji odbędą się imprezy towarzyszące – kiermasz talentów Seniorów
oraz wystawa fotograficzna.
Organizatorem konferencji jest Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Katedra Pedagogiki
Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a patronaty medialne Radio Kraków, Głos Seniora i serwis
DOMYSENIORA.pl.
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