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Zapraszamy do udziału w konferencji: 

 

Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce 
 

Warszawa, 30 listopada 2017 
Miejsce obrad: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 

Ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, Aula 104 

 

 
 

Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad stanem służb społecznych w Polsce i ich miejscem 

w polityce publicznej. Od wielu lat prowadzone są bowiem badania nad działalnością przedstawicieli 

służb społecznych aktywnych w obszarach związanych z poszczególnymi politykami publicznymi (czy 

tzw. szczegółowymi politykami społecznymi (polityka wobec ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i inne). Swój pokaźny już dorobek mają nie tylko socjologia, 

pedagogika społeczna, praca socjalna, resocjalizacja, ale i relatywnie nowy obszar teorii i praktyki, jakim 

jest asystentura rodziny.  

 W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej chcielibyśmy uchwycić podobieństwa i różnice 

w metodach stosowanych przez przedstawicieli poszczególnych służb/zawodów pomocowych i ich 

umocowaniu instytucjonalnym oraz określić wynikające stąd szanse i ograniczenia w ich działalności, a 

także wskazać przykłady dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że zaprezentowany podczas konferencji 

dorobek badaczy służb społecznych stanie się inspiracją dla decydentów określających kierunki polityk 

publicznych w Polsce. 

 

 



Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 10 listopada 2017 na adres: 
t.kaminski@uksw.edu.pl  
 
 
Opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN należy wnieść do 15 listopada 2017 na rachunek: 

 
BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 

 
W tytule dowodu wpłaty proszę wpisać: Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce, imię i 
nazwisko uczestnika 
 
 
Zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Blisko miejsca obrad znajduje się 

HOTEL HOLIDAY PARK 
ul. Heroldów 1B 

01-991 Warszawa 
Tel. +48 511 49 49 49 
Fax +48 22 865 27 80 

e-mail: recepcja@hphotel.pl 
http://www.hphotel.pl/ 
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