Patronat medialny

Ogólnopolska Konferencja

III Forum Pracowników Socjalnych – Łączenie. Wspólnota. Solidarność.
Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk, 24-25 listopada 2019 r.
24 listopada 2019 r. (niedziela)
Spotkanie Integracyjne

Godzina

Nazwa wydarzenia i opis

16.00 – 18.00

Otwarcie Forum, wczesna rejestracja i wspólne zwiedzanie wystawy stałej, wystawy twórczości
pracowników socjalnych oraz wystawy „Dla Ciebie zginął pracownik socjalny, a dla mnie mama…”
poświęconej m.in. zmarłym tragicznie pracowniczkom socjalnym z Makowa
miejsce: Europejskie Centrum Solidarności (hall)

19.00

Dzień Pracownika Socjalnego na „bis”
Spotkanie i wspólna zabawa w klubie „Miasto Aniołów” – Gdańsk, ul. Chmielna 26
(w programie m.in. karaoke)
*20% zniżki za okazaniem identyfikatora

25 listopada 2019 r. (poniedziałek)

9.00 – 10.00
(hall ECS)

Rejestracja uczestników
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10.00 – 10.15
(sala plenarna)

Powitanie uczestników oraz zaproszonych gości, w tym gości specjalnych
Projekcja klipu Fundacji Dorastaj z Nami „Dla Ciebie zginął pracownik socjalny, a dla mnie mama ”
opowiadającego historię dzieci, podopiecznych fundacji, których rodzice zginęli na służbie

10.15-10.30
(sala plenarna)

Wprowadzenie do tematyki Forum – „Praca jako miejsce czynienia zmiany społecznej i budowy
wrażliwości na problemy otoczenia”
dr Jacek Kołtan (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku)

10.30-11.30
(sala plenarna)

Wykład – „Solidarność pracownicza. O wspólnotowych źródłach związków zawodowych”
dr Marcin Boryczko (Uniwersytet Gdański, PFZPSiPS, Komisja Praw Człowieka IFSW)
Przerwa kawowa

11.30-12.00

Panel warsztatowy – Jak tworzyć solidarność zawodową oraz współpracę zawodów pomocowych

Współpraca pracowników socjalnych i pracowników świadczeń rodzinnych – realia i wyzwania
Lidia Dąbrowicz – Wąsowska
12.00-14.00
(sale warsztatowe)

Pracownicy socjalni w budowaniu zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
Ewa Korycka, Bogumił Bącal

Doświadczenie współpracy z pracownikami ochrony zdrowia w pomocy osobom z zaburzeniami
oraz chorobami psychicznymi / Jak pracować z osobami z problemem zbieractwa
Magdalena Masalska, dr n. med. Tomasz Szafrański
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Ośrodki Wsparcia Dziennego w strukturach pomocy społecznej
Katarzyna Sawicka

Pracownicy socjalni – Asystenci rodziny – budowanie zespołów w oparciu o koncepcję FRIS
Agnieszka Macyk

Panel – Skuteczni w działaniu pracowniczym

12.00-14.00
(sala warsztatowa)

„Współpracujemy z pracodawcami”
Skuteczna komunikacja, sztuka kompromisu – dialog z pracodawcą
Małgorzata Górska, Adam Bronk Zdunowski (NSZZ „Solidarność” MOPR Gdańsk)

14.00-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-15.30
(sala audytoryjna)

„Pracownicy socjalni razem w social mediach” – spotkanie i panel dyskusyjny z twórcami portali:
„Pracownik socjalny online” (facebook), „Pracownicy socjalni” (facebook) oraz
„Baba z MOPSu” (instagram)
Moderatorzy: Anna Dunajska, Paweł Maczyński

Organizatorzy Forum: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet
Gdański Patronat medialny Serwis Prawo.pl Partnerzy Forum: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” MOPR w Gdańsku, Klub „Miasto Aniołów”,
Fundacja Dorastaj z Nami Komitet Organizacyjny: Anna Dunajska, Maria Kamińska, Dorota Ścisło, Ewa Kluczyk, Jacek Kołtan, Marcin Boryczko,
Paweł Maczyński
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dr Jacek Kołtan - filozof i politolog, studiował filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i na
Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (2007). Jako zastępca dyrektora
ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności kieruje Wydziałem Myśli Społecznej. Prowadzi cykl wykładów publicznych GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI, których celem jest diagnoza przemian społeczno-politycznych. Kieruje też wydawnictwem ECS, redagując m.in. serię IDEA
SOLIDARNOŚCI, w której prezentowane są prace współczesnej humanistyki.
dr Marcin Boryczko - jest doktorem nauk pedagogicznych w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych w Zakładzie Pedagogiki
Społecznej. Jego zainteresowania teoretyczne koncentrują się wokół problematyki filozofii krytycznej, krytycznej pracy socjalnej i współczesnych
przemian społeczno-ekonomicznych wywierających wpływ na systemy pomocy publicznej. Orientację badawczą jaką uprawia można nazwać
krytyczną, zarówno w kontekście badania instytucji pomocy społecznej jak i zróżnicowanych instytucji społecznych. Specjalizuje się w stosowaniu
krytycznej etnografii w różnych kontekstach badań społecznych. W Federacji pełni funkcję eksperta ds. profesjonalizacji w zawodzie pracownika
socjalnego oraz w zakresie działalności związków zawodowych. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka Międzynarodowej Federacji Pracowników
Socjalnych (IFSW).
dr n. med. Tomasz Szafrański – specjalista psychiatra, w latach 1993-2012 asystent i adiunkt III Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie (od 1999 do 2012 kierował w Klinice oddziałem całodobowym F5). Od 2013 praktykuje prywatnie, jest konsultantem w Ośrodku
Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Autor licznych publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
International Early Psychosis Association, Schizophrenia International Research Society.
Lidia Dąbrowicz-Wąsowska – pracownik socjalny, obecnie główny specjalista w wydziale świadczeń rodzinnych, wieloletni kierownik w ośrodkach
pomocy społecznej, przedstawiciel i doradca Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
Ewa Korycka – pracownik socjalny, terapeutka uzależnień od 1997 r., przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, pracuje głównie z rodzinami doświadczającymi przemocy, osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.
Bogumił Bącal – pracownik socjalny, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracuje głównie z rodzinami
doświadczającymi przemocy.
Magadalena Masalska – pracownik socjalny, z wykształcenia pedagog, prowadzi grupę dla rodzin doświadczających problemu zaburzeń
psychicznych lub choroby psychicznej bliskich, pracuje z osobami w kryzysie psychicznym.
Katarzyna Sawicka – pracownik socjalny, od 2002 r. związana z pomocą społeczną, od 9 lat kierownik dziennego domu pobytu w Opolu.
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Agnieszka Macyk - pedagog, mediator, certyfikowany trener FRIS, mentor, wykładowca, asystent rodziny, wieloletnia prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Asystentów Rodziny (OSAR).
Angelika Zając – absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunku pedagogika, pracownik socjalny w gminie wiejskiej, administrator fanpage
„pracownicy socjalni”.
Małgorzata Ostrowska – pracownik socjalny, obecnie w dziale pomocy instytucjonalnej, prowadząca jeden z największych, niezależnych profil
w mediach społecznościowych dla pracowników pomocy społecznej „Pracownik socjalny online”.\
Anna Kowal – pracowniczka socjalna, fotografka. Fotografuje głównie architekturę w abstrakcyjnym ujęciu, a obecnie stawia pierwsze kroki
w fotografii ulicznej.
Małgorzata Górska – pracownik MOPR w Gdańsku, członek KZ NSZZ „Solidarność”
Adam Bronk Zdunowski - pracownik MOPR w Gdańsku, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”

