
 

 

    

 

        Olsztyn, 5 kwietnia 2018 r. 

Komunikat nr 1 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Katedra Pedagogiki 

Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do 

udziału w XXVIII Zjeździe i seminarium naukowym pt. 

„Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do 

działania” 

Olsztyn, 17-19 października 2018 roku 

Tegoroczny XXVIII Zjazd PSSPS będzie poświęcony problematyce projektowania w pracy 

socjalnej, bowiem w dotychczasowych zjazdach temu zagadnieniu poświęcono niewiele uwagi, a 

problematyka projektowania nie stanowiła autonomicznego przedmiotu dyskusji 

seminaryjnych. Uważamy, że projektowanie jako istotny element pracy socjalnej zasługuje na 

większą uwagę, ze względu na fakt, że wszelkie innowacyjne podejścia do nowych zadań i 

programów społecznych zwykle zawierają się w projektach oraz opracowywanych i 

realizowanych strategiach pomocy.  

Projektowanie w pracy socjalnej może być traktowane bardzo wąsko, ale i bardzo 

szeroko. W dotychczasowych naszych spotkaniach problematyka projektowania poruszana była 

podczas VIII Zjazdu PSSPS w Katowicach w formie dyskusji nad istotą, założeniami i rangą 

projektów, które w tamtym czasie były w Polsce dopiero inicjowane. Do projektowania w pracy 

socjalnej nawiązywano także podczas XV Zjazdu PSSPS w Łodzi i XXIII Zjazdu PSSPS w Gdańsku. 

Dlatego też, chcemy kontynuować dyskusję nad znaczeniem projektowania w pracy 

socjalnej oraz rangą projektowania w skali mikrospołecznej, mezospołecznej i makrospołecznej,  

jak również miejscem projektów socjalnych w strategiach regionalnych i lokalnych.  



 

 

Głównym celem seminarium naukowego towarzyszącego XXVIII Zjazdowi PSSPS jest 

wymiana doświadczeń w zakresie sposobów i form projektowania, strategicznego planowania w 

obszarze pracy socjalnej oraz analiza projektów socjalnych w szerokim i wąskim znaczeniu. 

Pragniemy też zainicjować dyskusję nad rangą projektów socjalnych w rozwiązywaniu 

problemów i kwestii społecznych, a także podjąć krytyczną refleksję nad rolami pracownika 

socjalnego związanymi z procesem projektowania i strategicznego planowania usług 

społecznych, organizowania środowiska lokalnego oraz działań wspierających rodzinę. 

 Mamy nadzieję, że XXVIII Zjazd PSSPS  stworzy przestrzeń interdyscyplinarnej dyskusji 

nad badaniami, działaniami i kształceniem w polu projektowania socjalnego oraz wymiany 

doświadczeń w zakresie kreowania i wdrażania projektów. 

 Przewidujemy podjęcie dyskursu wokół kilku pól tematycznych: 

1. Interdyscyplinarne aspekty projektowania w pracy socjalnej: socjologiczne, 

polityczne i pedagogiczne inspiracje w projektach socjalnych; rola badań w procesie 

projektowania zmian w skali makro, mezo i mikro; konceptualizacja operacjonalizacja i 

ewaluacja w projektów 

2. Projektowanie rozwiązań oraz typy projektów proponowanych w sektorze 

rządowym i pozarządowym: typy projektów systemowych, makro projekty i mikro 

projekty społeczne; zalety i wady projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej; 

projekty socjalne realizowane przez organizacje pozarządowe; wąskie i szerokie 

planowanie działań społecznych w środowiskowej pracy socjalnej; role pracowników 

socjalnych jako inicjatorów zmian społecznych, strategów, kreatorów polityki 

społecznej, animatorów społecznych. 

3. Projektowanie socjalne wobec aktualnych wyzwań i zadań pomocy społecznej: 

projekty socjalne jako instrumenty rozwiązywania problemów socjalnych w regionie i 

środowiskach lokalnych; międzysektorowe projekty socjalne oraz rola współpracy w 

realizacji projektów socjalnych; perspektywy rozwoju innowacyjnych projektów na 

rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka; seniorów, niepełnosprawnych i bezdomnych. 

4.  Projektowanie socjalne w edukacji pracowników socjalnych oraz profesjonalnym 

kształceniu: kształcenie do innowacyjnych działań w polu pracy socjalnej; 

kształtowanie postaw badawczych i kompetencji profesjonalnych; edukacja akademicka 

wobec nowych ról zawodowych pracowników socjalnych. 

 



 

 

Proponując powyższe pola tematyczne seminarium, gorąco zachęcamy do udziału w XXVIII 

Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej wszystkich członków i sympatyków 

PSSPS oraz badaczy i praktyków, którym bliska jest praca socjalna i proces kształcenia 

pracowników socjalnych, oraz którzy realizują  się zawodowo w  obszarze pomocy społecznej i 

pracy socjalnej.  

Pragniemy, by nasze seminarium naukowe towarzyszące XXVIII Zjazdowi Polskiego 

Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej stało się okazją do krytycznej wymiany myśli nad 

aktualnymi możliwościami i barierami wdrażania projektów socjalnych oraz realnymi 

perspektywami kształcenia pracowników socjalnych do ról projektanta, stratega czy kreatora 

polityki społecznej.  

Zapraszamy serdecznie do Olsztyna i wzięcia udziału w XXVIII Zjeździe Polskiego 

Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w dniach 17-19 października 2018 roku. 

Szczegółowe informacje zostaną przesłane w kolejnym komunikacie. 

Komitet Organizacyjny Zjazdu: 

dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz- przewodnicząca 

dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun – wice-przewodnicząca 

dr Magdalena Zmysłowska- sekretarz 

Członkowie Komitetu: 

dr Katarzyna Białobrzeska 

dr Bożena Chrostowska 

dr Anna Książak-Gregorczyk 

dr Cezary Kurkowski 

dr Władysław Łuczak 

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk 

dr Lidia Willan-Horla 

mgr Magdalena Dymowska   

 

Rada Naukowa i Programowa Zjazdu  



 

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej:  

dr hab. Anna Michalska, prof. UAM 

dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM 

prof. dr hab. Barbara Kromolicka 

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ 

dr hab. Tadeusz Kamiński 

dr hab. Hubert Kaszyński 

dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ 

 

 

Adres do korespondencji:  

konferencjakps@uwm.edu.pl 

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 maja 2018 r. 

https://dysk.onet.pl/link/81vyu%20/%20_blank%20/%20prof.%20UŁ,%20dr%20hab.%20Jolanta%20Grotowska-Leder%20-%20PSSPS

