
 

 

  

 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 

Instytut Socjologii 

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej  

Wydział Studiów nad Rodziną USKW 

oraz  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pracy Socjalnej 

zapraszają do wzięcia udziału w 

 MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: 

„PRACA SOCJALNA WOBEC SYTUACJI KRYZYSOWYCH. ASPEKTY 

INTERDYSCYPLINARNE” 

 Miejsce Konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,                        

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, godz. 9:30  

Data: 7 czerwca 2017r.  

Nasze doświadczenia wskazują, iż istnieje istotna potrzeba podjęcia naukowej, 

interdyscyplinarnej dyskusji na tematy związane z działaniami pracownika socjalnego w 

obliczu sytuacji kryzysowych. Jednym z obszarów, na tle którego zachodzą te sytuacje jest 

współczesna rodzina. W związku z powyższym, celem Konferencji jest zaproszenie do dialogu, 



dyskusji i wymiany doświadczeń na temat sytuacji społecznej i materialnej rodziny, jej potrzeb 

i sytuacji trudnych, pokładów i potencjałów rodziny oraz możliwości rozwoju i uczestnictwa 

rodziny w postmodernistycznej rzeczywistości. W proponowanej dyskusji pragniemy podjąć 

teoretyczne i praktyczne aspekty związane z udzielaniem wsparcia osobom w kryzysie. 

Naszym zamierzeniem jest spotkanie teoretyków i praktyków, naukowców i osób pracujących 

na co dzień w obszarze pomocy w kryzysie.  

Zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników socjalnych, socjologów, 

psychologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką 

Konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami zamierzamy odwołać się zarówno do 

teorii, aktualnych wyników badań naukowych jak również praktyki. Zamierzeniem Konferencji 

jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i praktycznych, które znajdą 

zastosowanie w pracy socjalnej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji.  

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:  

I. Praca socjalna wobec rodziny w kryzysie (niepełnosprawność, rozwód, przemoc, 

strata)  

II. Kryzys choroby w rodzinie - Choroba Alzheimera i zaburzenia demencyjne  

1. Założenia teoretyczne związane z zaburzeniami demencyjnymi  

2. Pomoc osobom cierpiącym z powodu demencji i ich rodzinom  

III. Instytucjonalna pomoc osobom, rodzinom i społecznościom w kryzysie  

1. Instytucje pomocowe  

2. Rola i zadania pracownika socjalnego w sytuacjach kryzysowych  

IV. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń 

1. Uzależnienia 

2. Bezrobocie, ubóstwo  

3. Rodzina wobec wyzwań ponowoczesności  

Tak wyznaczona problematyka implikuje wiele złożonych i zróżnicowanych zagadnień 

dotyczących pracy socjalnej z osobami i rodzinami w kryzysie.  

Organizatorzy przewidują publikację zakwalifikowanych artykułów w punktowanym 

czasopiśmie „Studia nad Rodziną” (publikacja przewidywana w 2018 roku, aktualnie posiada 

8 pkt), a cztery najlepsze zdaniem recenzentów prace zostaną umieszczone w punktowanym 

czasopiśmie „Paedagogia Christiana” - 10 pkt). 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. Termin nadsyłania artykułów do druku: 30 czerwca 2017 r. 

 UDZIAŁ W KONFERENCJI: 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie drogą 

elektroniczną zgłoszenia w terminie do  25 kwietnia 2017 r.  na adres: 

j.kurtyka@uksw.edu.pl  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii  

ul. Wójcickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa  

 (karta zgłoszenia w załączeniu)  

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł 

Wpłaty prosimy kierować na konto: 

BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627  

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty 

interdyscyplinarne”.  

RADA NAUKOWA KONFERENCJI: 

Ks. Prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, UKSW, Warszawa 

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Warszawa  

Ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW, Warszawa 

Ks. Prof. dr hab. Jarosław Koral, UKSW, Warszawa 

Prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Warszawa 

Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW, Warszawa 

Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda, Warszawa 

Prof. UMK dr hab. Piotr Petrykowski, Toruń 

Ks. Prof. UMK dr hab. Piotr Krakowiak, Toruń 

Prof. SWPS dr hab. Jacek Kurzępa, Poseł na Sejm RP , Wrocław 

Prof. Maurizio Vernassa, Università di Pisa, Italia 

mailto:j.kurtyka@uksw.edu.pl


Prof. John Cihak, Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italia 

Prof. Samuele Sangalli, Pontificia Università Gregoriana, Roma, Italia 

Prof. Stefano Tarocchi, Falcoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze, Italia 

Prof. Ugo De Ambrogio, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia 

Prof. dr hab. Uto Meier, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy 

Prof. dr hab. Joachim Thomas, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy 

Prof. dr hab. Galina Tarasenko, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała 

Kociubińskiego w Winnicy, Ukraina 

Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická 

fakulta, Katedra Sociálnej Prace, Słowacja 

Dr hab. Danuta Opozda, KUL Jana Pawła II, Lublin 

Dr hab. Joanna Truszkowska, UKSW, Warszawa 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

dr hab. Joanna Truszkowska, dr Urszula Bejma, dr Elżbieta Bojanowska, dr Martyna Kawińska, 

dr Justyna Kurtyka-Chałas, dr  Jolanta Łodzińska, dr Agnieszka Regulska, dr Katarzyna 

Wasilewska-Ostrowska, mgr Renata Deka, mgr Karolina Kramkowska 

Partner: Centrum Alzheimera w Warszawie  

Patronat medialny:  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa Konferencji! 

  

 

 



SIGNORE E SIGNORI! 

Università Cardinale Stefano Wyszynski di Varsavia 

Facoltà di Scienze Storiche e Sociali 

Instituto di Sociologia 

Dipartimento Universitario  di Teoria e di Metodologia dell'Assistenza Sociale 

 Facoltà di Studi Famiglia UKSW 

e  

Università Niccolò Copernico di Toruń 

Facoltà di Scienze Pedagogiche, Dipartimento di Lavoro Sociale, 

 

vi invitano a partecipare alla 

CONFERENZA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE: 

„ASSISTENZA SOCIALE DI FRONTE ALLE SITUAZIONI DI CRISI. ASPETTI 

INTERDISCIPLINARI” 

 

Luogo della conferenza: Università Cardinale Stefan Wyszyński in Varsavia 

via Wóycickiego 1/3, 01-938 Varsavia, ora: 9:30 

Data: 7 giugno 2017. 

Le nostre esperienze dimostrano che esiste il bisogno di intraprendere una discussione 

scientifica, interdisciplinare, sui temi collegati con le attività di assistente sociale di fronte alle 

situazioni di crisi. Tali situazioni avvengono sullo sfondo della famiglia contemporanea.  Sono 

invitati a partecipare alla Conferenza gli assistenti sociali, sociologi, psicologi, pedagoghi e 

rappresentanti delle altre scienze interessate dalle problematiche della conferenza. Discutendo 

i temi proposti intendiamo richiamare sia la teoria, i risultati attuali della ricerca scientifica, sia 

gli aspetti pratici. L'obiettivo della Conferenza è quello di elaborare il campo di attività teoriche 

e pratiche in comune, le quali troveranno l'applicazione nel lavoro sociale con le persone e le 

famiglie che si trovano in difficoltà.  

PROPONIAMO I TEMI DELLE AREE SEGUENTI:  

 

I. Assistenza sociale di fronte alla famiglia in crisi 

1. Malattia 

2. Disabilità  

3. Divorzio 

4. Violenza  



II. Lavoro sociale con i condannati  

1. Supporto per le persone che escono da carceri e per le loro famiglie 

III. Malattia di Alzheimer e demenza 

1. Nozioni teoriche collegate con i disturbi della demenza 

2. Aiuto alle persone colpite dalla demenza e alle loro famiglie 

IV. Sostegno Istituzionale alle persone, famiglie e comunità in crisi 

1. Enti di sostegno 

2. Ruolo e compiti dell'assistente sociale nelle situazioni di crisi 

V. La famiglia di fronte ai pericoli attuali 

1. Dipendenze 

2. Disoccupazione, povertà  

3. Famiglia di fronte alle sfide del post-modernismo 

 

 Quindi problemi definiti implica molte questioni complesse e diversificate legate al 

lavoro sociale con gli individui e le famiglie in crisi. 

 Gli organizzatori prevedono la pubblicazione di articoli sulla rivista "Studi sulla 

Famiglia" puntati qualificati (sara pubblicato nel 2018) e le 4 migliori revisori pensano, che il 

lavoro verrà posizionato sulla rivista “Paedagogia Cristiana”). Documenti che non ricevono 

l'approvazione dei revisori a causa del loro oggetto o il contenuto non è pubblicato e non 

rimborserà la pubblicazione. La decisione finale sulla pubblicazione dipenderà da ottenere una 

recensione positiva. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA: 

 

Coloro, che sono interessati a partecipare alla conferenza sono invitati a inviare termine per la 

notifica elettronica a 25 Apr 2017 al seguente indirizzo: j.kurtyka@uksw.edu.pl   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii  

ul. Wójcickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa  

 (modulo allegato) 

 

Quota di iscrizione è:  350 zł  

mailto:j.kurtyka@uksw.edu.pl


Si prega adeguatamente conto deposito: 

BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627  

Il titolo di pagamento, inserisci: „Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty 

interdyscyplinarne”.  

 

Vi invitiamo a partecipare alla Conferenza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEAR SIR OR MADAM! 

 

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 

Faculty of History and Social Sciences 

Institute of Sociology 

Chair of Theory and Methods of Social Work 

Faculty of Family Studies at UKSW 

 

and 

 

Nicolaus Copernicus University in Toruń 

Department of Pedagogical Sciences, Department of Social Work 

 

Invite you to take part in 

 

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: 

 

"SOCIAL WORK WITH CRISIS. INTERDISCIPLINARY ASPECTS " 

 

Conference Place: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warsaw, 9:30 

Date: June 7, 2017 

 

Our experience indicates that there is a significant need for a scientific, interdisciplinary 

discussion on issues related to the work of a social worker in the face of crisis situations. One 

of the areas in which these situations take place is the contemporary family. In view of the 

above, the purpose of the Conference is to invite dialogue, discussion and exchange of 

experiences on the social and material situation of the family, its needs and difficult situations, 

the decks and potentials of the family and the opportunities for family development and 

participation in postmodern reality. In the proposed discussion, we would like to take the 

theoretical and practical aspects of supporting people in crisis. Our intention is to meet 

theoreticians and practitioners, researchers and people working in the field of crisis help. 

We invite you to attend the conference of social workers, sociologists, psychologists, 

educators and representatives of other disciplines interested in the issues of the Conference. In 

discussing the proposed topics, we intend to appeal both to theories, current scientific findings 



and practices. The purpose of the Conference is to develop a field of common theoretical and 

practical activities that will be applied in social work with persons and families in difficulty. 

 

WE FOLLOW THESE THEMATIC AREAS: 

 

I. Social work for the family in crisis (disability, divorce, violence, loss) 

 

II. Family crisis - Alzheimer's disease and dementia 

1. Theoretical assumptions related to dementia disorders 

2. Help people suffering from dementia and their families 

 

III. Institutional help for people, families and communities in crisis 

1. Aid institutions 

2. Role and tasks of the social worker in crisis situations 

 

IV. Family against modern threats 

1. Addictions 

2. Unemployment, poverty 

3. Family with the challenges of postmodernity 

 

This problem implies many complex and varied issues of social work with people and 

families in the crisis. 

The organizers plan to publish the articles in the magazine "Studia nad Rodziną", which 

is expected to be published in 2018 and currently has 8 points. The four best-reviewed articles 

will be placed in the “Paedagogia Christiana” - 10 points). Papers that do not receive approval 

from reviewers due to their subject matter or content will not be published and no 

reimbursement is expected. The final decision to publish will depend on a positive review. 

Deadline for submissions: 30 June 2017 

 

PARTICIPATION IN THE CONFERENCE: 

Those interested in attending the conference are kindly requested to send an email by April 

25, 2017 to: j.kurtyka@uksw.edu.pl 

 

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 

Faculty of History and Social Sciences, Institute of Sociology, ul. Wójcickiego 1/3, bud. 23, 

mailto:j.kurtyka@uksw.edu.pl


01-938 Warsaw (Application form attached) 

The conference fee is: 350 PLN 

 

Please direct payments to your account: 

BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 

 

In the title of the payment please write: "Social work in the face of crisis. Interdisciplinary 

aspects ". 

 

We invite you to participate in the conference! 

 


