Białystok, 2017-05-31

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Schola Humana, Fundacja PEDAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i
Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Państwa na czwarte Forum
Resocjalizacji pn. „Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja - społeczny teatr pozorów", które w tym
roku odbędzie się w dniach 17-19 września 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym
„Bartlowizna” w Goniądzu – w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Uczestnicy Konferencji będą mieli sposobność, by podjąć dyskusję nad stanem, sensem i
perspektywami procesów: resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej. W spotkaniu wezmą
udział najwybitniejsi przedstawiciele pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pedagogiki specjalnej, dyrektorzy
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z kraju i
zagranicy oraz pracownicy służb kuratorskich.
Celem głównym spotkania jest krytyczna refleksja nad triadą pojęć kluczowych (resocjalizacja
readaptacja, reintegracja), poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile wspomniane procesy są swoistą
grą pozorów, w której (jak za teatralną maską) skrywa się niejednokrotnie prawdę o nieadekwatności,
małej skuteczności podejmowanych inicjatyw. Symptomy tytułowego społecznego teatru pozorów
można zaobserwować w dwóch wymiarach stanowiących obszary tematyczne Konferencji:
• makrospołecznym (mało skutecznych projektach socjalnych, programach profilaktycznych,
opracowywanych strategiach pomocowych, współpracy międzysektorowej, międzyresortowej,
interdyscyplinarnej);
• mikrospołecznym (reorganizacji placówek, powoływania nowych instytucji, stanowisk oraz funkcji,
realizowanym modelu pracy w środowisku, z grupą, czy jednostką).
Podjęliśmy niezbędne czynności, aby nasze spotkanie zostało objęte honorowym patronatem
przez: Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz Dziekana
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Patronat medialny nad całym
wydarzeniem objął białostocki oddział Telewizji Polskiej, Radio Białystok i półrocznik „Resocjalizacja
Polska”.

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ W KWOCIE:
· 570 zł (udział czynny: publikacja tekstu po pozytywnej recenzji, certyfikat uczestnictwa, noclegi i
wyżywienie, w tym grill i uroczysta kolacja);

· 440 zł (publikacja tekstu po pozytywnej recenzji, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie w tym
grill i uroczysta kolacja – bez noclegów);

· 350 zł (publikacja tekstu po pozytywnej recenzji, certyfikat uczestnictwa – bez noclegów i
wyżywienia)
prosimy wpłacać do dnia 16 lipca b.r. na konto Organizatora:

Stowarzyszenie "Schola Humana"
Plac Uniwersytecki 1
15-403 Białystok
Nr konta: 52 2030 0045 1110 0000 0355 3540
Z dopiskiem: „Forum Resocjalizacji”.

Celem dokonania rejestracji prosimy o wypełnienie w powyższym terminie (16.07.2017) )karty
uczestnictwa online

KLIKAJĄC TUTAJ

Dalsze informacje zawierające szczegółowy program spotkania zostaną przesłane w Komunikacie
nr 2.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z mgr Emilią Wołyniec emilia_wolyniec@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
z Komitetem Organizacyjnym

