
III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie 
3-8 kwietnia 2017 rok 
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS 
 

W TROSCE O CZŁOWIEKA   
 

Strona | 1 

 

 
 

  

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny wydarzeń Instytutu Pracy Socjalnej 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

 

1. dr hab. Małgorzata Duda – przewodnicząca 
2. ks. dr hab. Piotr Kroczek 
3. o. dr hab. Jan Mazur 
4. dr hab. Joanna Mysona-Byrska 
5. dr hab. Paweł Ulman 
6. dr Bożena Majerek 
7. dr Maria Łuszczyńska 
8. dr Izabela Rybka 
9. dr Katarzyna Wojtanowicz 
10. mgr Sylwia Michalec-Jękot (OIK Myślenice) 

 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II    
w Krakowie 
Wydział Nauk Społecznych    Koło Naukowe 
Instytut Pracy Socjalnej    Studentów Pracy Socjalnej 
 
   

Patronat 
Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej 

 

Partnerzy 

• Bonifraterska Fundacja Dobroczynna 
• Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach 
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Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 

 
11.30-13.00  
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  sala Lectorium (II piętro) 
 

 Debata oksfordzka  
„Czy źle wynagradzany pracownik socjalny może pomagać 
skutecznie?” 
 
moderacja debaty: dr hab. Joanna Mysona- Byrska, prof. UPJPII 
uczestnicy debaty: studenci kierunku praca socjalna oraz wszyscy 
goście, którzy pragną przedstawić swoje argumenty w dyskusji. 
 

Organizator  
 

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie 
 

Współorganizator Instytut Filozofii 
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
 

Opis wydarzenia Zapraszamy na debatę oksfordzką na temat „Czy źle wynagradzany 

pracownik socjalny może pomagać skutecznie?” ma na celu 

pokazanie problemu na jaki napotykamy w przypadku większości 

zawodów pomocowych wymagających od wykonujących je osób 

dużego zaangażowania. Podczas debaty pokazane zostaną 

argumenty za i przeciw. Niskie wynagrodzenie pracownika, który 

lubi swoją pracę i pracuje z powołania nie powinno mieć wpływu na 

jakość jego pracy. Z drugiej strony pracownik dobrze wynagradzany 

będzie (a przynajmniej tego się oczekuje) lepiej pracować, ponieważ 

dobra płaca przekłada się na dobrą pracą. Czy jednak ktoś, kto 

zarabia mało, będzie w stanie skutecznie pomagać, gdy sam znajduje 

się w niewiele lepszej sytuacji pod względem finansowym? Czy tzw. 

powołanie wystarczy by skutecznie pomagać? Te i inne argumenty 

zamierzamy przedstawić podczas debaty.  

Zgłoszenia Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 
Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału do 1.04.2017 za 
pośrednictwem maila: joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl 
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13.15-14.45  
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  Aula (I piętro) 
 

 Zdrowie psychiczne a aktywność fizyczna 
 
Moderacja:   Justyna Bartnicka (KNSPS UPJPII) 
Paneliści:      dr Łukasz Cichocki (UJ) ,  
                          Paweł Wątorek (Valkiria Kraków),  

Tomasz Sordyl (Polska Kadra Narodowa we                
wspinaczce sportowej) 

 
Organizator: Instytut Pracy Socjalnej UPJP2 

Koło Studentów Pracy Socjalnej UPJP2 
 

Opis wydarzenia Dzisiejszy świat nie pozwala choć na chwilę zwolnić tempa. Nie 
wszyscy jednak są w stanie wytrzymać narzuconą presję czasu oraz 
wymaganych osiągnięć. Ważne jest zatem, aby zadbać o własne 
zdrowie psychiczne. Jednym ze skutecznych sposobów radzenia 
sobie ze stresem jest aktywność fizyczna. Na spotkaniu 
przedstawiona zostanie zarówno wiedza z zakresu psychiatrii oraz 
fizjoterapii, jak i zaproponowane zostaną konkretne ćwiczenia, 
pomagające radzić sobie z problemami dnia codziennego. 
 

Zgłoszenia Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 
Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału do 
31.03.2017  za pośrednictwem maila: kolopracasocjalna@o2.pl  
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Wtorek, 4 kwietnia 2017 

 

10.00-14.00  
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  Aula (I piętro), 215, 217 
 

 Moje Westerplatte – o misji pomagania  
 
Moderacja: dr Bożena Majerek, dr Katarzyna Wojtanowicz  
 

Organizator: Instytut Pracy Socjalnej UPJP2 
Instytut Nauk o Rodzinie UPJP2 
 

Współorganizatorzy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  
w Myślenicach  
 

Opis wydarzenia Dzień Otwarty Instytutu Pracy Socjalnej i Instytutu Nauk o 
Rodzinie UPJPII ma na celu przybliżenie oferty edukacyjnej 
kierunków pracy socjalnej i nauk o rodzinie, przedstawienia 
istoty niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz odkrywania 
własnych predyspozycji do podejmowania przyszłych ról 
zawodowych w tym zakresie.  
 

Zgłoszenia Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 
Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału do 
1.04.2017  za pośrednictwem maila: bozena.majerek@upjp2.edu.pl 
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15.00-16.30 
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  sala Lectorium (II piętro) 
 

 Czy Miłosierny Samarytanin byłby dzisiaj dobrym 
„pomagaczem”?  
 
 
Gość spotkania: o. Stanisław WYSOCKI, CARM – założyciel i 
opiekun Wolontariatu św. Eliasza w Krakowie 
 
Moderator: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII 
 

Organizator  Instytut Pracy Socjalnej UPJP2 
 

Współorganizatorzy  
 

Wolontariat św. Eliasza 
 

Opis wydarzenia Wolontariat wszystkich grup wiekowych to historyczne 

dziedzictwo przeszłości. Jednak, jak nigdy dotąd, potrzebny 

jest dzisiaj! Dlatego do pracy zapraszani są wszyscy – młodzi, 

dorośli, seniorzy… Czy jednak łatwo jest dzisiaj pozyskać 

wolontariuszy? Czy gdyby ewangeliczny Samarytanin został 

Wolontariuszem dzisiaj – na jakie przeszkody by natrafił? Czy 

mógłby liczyć na wsparcie? Na te i inne pytania postara się 

odpowiedzieć o. Stanisław Wysocki – człowiek 

charyzmatyczny; założyciel i „dobry Duch” Wolontariatu św. 

Eliasza, pomysłodawca plebiscytu „Miłosierny Samarytanin”, 

którego celem jest pokazanie jak wielu Miłosiernych 

Samarytan żyje pośród nas. Bezinteresownie niosąc pomoc w 

ciszy, budują codziennie „kulturę miłości”, o której nauczał 

Ojciec Święty Jan Paweł II, patron naszego Uniwersytetu 

 
Zgłoszenie Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 

Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału do 
1.04.2017 za pośrednictwem maila: 
malgorzata.duda@upjp2.edu.pl 
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Środa, 5 kwietnia 2017 

 

11.30 - 13.15 Miejsce:  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                   ul. Bernardyńska 3 
                   sala 216 
 

 Praca socjalna w praktyce i działaniu - warsztaty 
 
Moderator spotkania: dr Katarzyna Wojtanowicz 
Uczestnicy: Anna Spyrka, Iwona Ożóg - Mucha, Tomasz 
Grodzicki  
 

Współorganizatorzy:  
 

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach  
 

Opis wydarzenia Prezentacja warsztatu pracy pracownika socjalnego 

realizującego pracę socjalną w domu pomocy społecznej dla 

osób przewlekle psychicznie chorych, poznanie zakresu 

zadań formalnych i twórczej działalności w zakresie 

różnorodnych form terapii zajęciowej.  

W spotkaniu udział wezmą pracownicy socjalni oraz 

mieszkańcy DPS.   

Warsztaty mają na celu poznanie tego ogniwa pracy socjalnej 

oraz ukierunkowanie na dalsze profilowanie studentów 

kierunku praca socjalne.  

 

Zgłoszenia Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 
Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału 
do 1.04.2017 za pośrednictwem maila: 
katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl  
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Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. 

 

 
09.00-10.30  
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  AULA 
 

  
Imigracja do Polski – społeczne, ekonomiczne i prawne 
implikacje dla polityki społecznej i pracy socjalnej 
 
Wykład konwersatoryjny, w którym udział wezmą: 

• dr hab. o. Jan Mazur, prof. UPJP2 
• dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK 
• Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJP2 

 
Organizator: Instytut Pracy Socjalnej UPJP2 

Instytut Nauk o Rodzinie UPJP2 
 

Współorganizator Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 

Opis wydarzenia Migracja jako różne formy ruchów ludności, towarzyszy ludzkości 

od pradziejów. Jest to zjawisko powszechne w sensie geograficznym 

i kulturowym. Jednakże niezależnie do swojej genezy lub kierunku, 

migracja pociągają za sobą zmiany w różnych sferach życia 

społecznego. Jest więc to zjawisko wieloaspektowe, które można 

badać przy użyciu różnych naukowych narzędzi – także w aspekcie 

społecznym, prawnym i ekonomicznym. Te aspekty w kontekście 

napływu obce ludności do Polski ma podjąć wykład i dyskusja. W 

ramach dyskusji spodziewane jest podjęcie refleksji nad kierunkiem 

polityki imigracyjnej w Polsce i praktycznymi rozwiązaniami 

problemów wynikających z napływu ludności do Polski także w 

zakresie pracy socjalnej z imigrantami. 

 Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 
Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału do 1.04.2017 za 
pośrednictwem maila: pawel.ulman@upjp2.edu.pl  
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10.00-14.00  
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  sala 217 

 Asystent rodziny – kształtowanie się tożsamości zawodowej i 
współpraca z innymi profesjonalistami  
 

 Moderator: dr Izabela Rybka 
 
Wystąpienie Pana Marcina Liszkiewicza, asystenta rodziny w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gostyniu, woj. wielkopolskie, członka Grupy 
Inicjatywnej ds. Systemowego Wsparcia Rodziny w ramach 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny (I część) i dyskusja 
z udziałem uczestników – asystentów rodziny, pracowników socjalnych, 
studentów (II część) 
  

Organizator Instytut Pracy Socjalnej UPJP2 
 

Opis 
wydarzenia 

Od kilku lat w polskim systemie pomocy społecznej rozwija się nowa rola 
społeczno-zawodowa: asystent rodziny. Zapraszamy do refleksji nad 
budowaniem tożsamości zawodowej asystentów rodziny oraz ich 
współpracą z przedstawicielami innych profesji pomocowych, przede 
wszystkim z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, 
pedagogami szkolnymi. Wprowadzeniem do dyskusji nad możliwościami 
rozwoju zawodowego asystentów rodziny, wyzwaniami, jakie stoją przed 
nimi oraz czynnikami warunkującymi skuteczność pracy z rodziną będą 
doświadczenia zagraniczne. Pan Marcin Liszkiewicz podzieli się swoimi 
inspirującymi przemyśleniami na temat pracy asystenta rodziny, 
ukształtowanymi w oparciu o siedem lat pracy w szkockim systemie 
pomocowym jako family support worker. 
 

Zgłoszenia Wydarzenie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych. 
Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału do 1.04.2017 za 

pośrednictwem maila: izabela.rybka@upjp2.edu.pl  
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Piątek, 7 kwietnia 2017 

15.00 – 18.00 
 

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
                  ul. Bernardyńska 3 
                  sala Lectorium (II piętro) 
 

 Spotkanie Inauguracyjne  
Małopolskiego Klubu Pracownika Socjalnego – 
„Ścieżka rozwoju superwizji pracy socjalnej w świetle 
nowych rozwiązań prawnych i w praktyce pomocowej” 
 
Inicjatorka spotkania: dr hab. Małgorzata Duda 
 
Paneliści: Piotr Szewczyk (DPS Staniątki), dr Katarzyna 
Wojtanowicz (UPJP2), dr Maria Łuszczyńska (UPJP2) 
 

Organizator Instytut Pracy Socjalnej UPJP2 
 

Opis wydarzenia Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników socjalnych z 
obszaru województwa małopolskiego, w tym specjalistów I i II 
stopnia oraz wszystkich studentów pracy socjalnej, do udziału 
w cyklicznych spotkaniach Małopolskiego Klubu Pracownika 
Socjalnego, który będzie funkcjonował przy Instytucie Pracy 
Socjalnej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w 
Krakowie.  
Obecne spotkanie ma na celu zainicjowanie comiesięcznych 
spotkań, podczas których będziemy dyskutować i wymieniać 
się doświadczeniami, dawać sobie wsparcie zawodowe i 
budować szersze relacje zawodowe.  
W trakcie comiesięcznych spotkań będziemy poszukiwać 
wspólnie pozytywnych rozwiązań kwestii, które w odczuciu 
pracowników socjalnych są palące i wymagające uwagi. 
Będziemy również prezentować dobre praktyki i ciekawe, 
charyzmatyczne osobowości obszaru pomagania – 
systemowego i pozasystemowego.  
W trakcie pierwszego spotkania pochylimy się nad nowymi 
rozwiązaniami prawnymi, systemowymi i merytorycznymi 
dotyczącymi superwizji pracy socjalnej, poruszając 
szczegółowe kwestie wdrażania tego narzędzia w system 
pomocy społecznej. 
 

Zgłoszenia Wydarzenie dedykowane pracownikom socjalnym i studentom pracy 
socjalnej. Prosimy poinformować o zainteresowaniu wzięciem udziału 
do 1.04.2017 za pośrednictwem maila: 
maria.luszczynska@upjp2.edu.pl 

 


