


Dzień I-15.03.2021

Posterowa Sesja Naukowa

pt. Zapobieganie problemom społecznym w dobie przemian i nowych wyzwań

Moderatorzy: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO, mgr Sławomir Kania

Studencka sesja posterowa jest okazją do dyskusji wokół promocji zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych. Obecne

wyzwania stawiane przed pedagogami, psychologami oraz pracownikami socjalnymi inspirują do poszukiwania nowych

metod wspomagania profilaktyki problemów społecznych, z których na czoło wysuwają się problemy związane z opieką

i funkcjonowaniem osób z zaburzeniami o podłożu psychicznym. Zapraszamy studentów wszystkich kierunków

do dzielenia się swoimi pomysłami w formie plakatowej prezentacji naukowej.

Prowadzący: Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych, Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

Miejsce: strona internetowa Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

http://pracasocjalna.uni.opole.pl/

Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl)

Dzień II-16.03.2021Dzień II-16.03.2021

Dzień Wolontariatu z NGO

Moderatorzy: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO, mgr Sławomir Kania

Wolontariat może tworzyć przestrzeń dla samorozwoju. Jest formą działalności człowieka, która sprawia, że czujemy się

potrzebni innym, co w konsekwencji wzbogaca naszą osobowość. Udział w wolontariacie jest przystankiem do pełnienia

różnych ról społecznych, w tym zawodowych, takich jak pracownik socjalny czy pedagog społeczny. Jednak, jak do każdej

działalności, tak i do bycia wolontariuszem, trzeba się dobrze przygotować. W tym celu wsparciem służy wiele instytucji

i organizacji. Wśród nich są m.in. NGO-sy. Proponujemy spotkanie z przedstawicielami NGO-sów, które ma na celu

przybliżenie sylwetki wolontariusza, specyfiki funkcjonowania wolontariatu w strukturach NGO oraz promowanie

wolontariatu, jako drogi rozwoju zawodowego i społecznego jednostki.

Harmonogram dnia

10:00-11:00 Wolontariat w Korpusie Solidarności - mgr Agnieszka Smorąg  - Fundacja INTRA

11:00-12:00 Wolontariat i możliwości rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych – Agnieszka Bąkowska 

Fundacja SPINACZ, Barbara Chyłka Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie Betania

Miejsce: MS Teams

Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl) mgr Agnieszka Bąkowska 

(abakowska@uni.opole.pl)

Dzień III-17.03.2021

Twórcze wiązanie teorii i praktyki pracy socjalnej

Moderatorzy: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO, mgr Sławomir Kania

Twórcze wiązanie teorii i praktyki pracy socjalnej to dzień spotkań, warsztatów i wykładów, który jest okazją do

zaprezentowania najnowszych obszarów zainteresowań pracowników Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

Uniwersytetu Opolskiego.

Harmonogram dnia

8:00-9:30 Dyskusja nt. filmu 5 Kobie t- zajęcia warsztatowe - dr Ewelina Konieczna & dr Joanna Janik-Komar

10:00-11:30 Perspektywa logoteorii w profilaktyce – dr Katarzyna Jarosz

12:00-13:00 Od cyberlove do chemiseksu - diagnoza i profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dzieci i 

nastolatków – mgr Sławomir Kania

13:30-14:30 Stres i wypalenie zawodowe w pracy socjalnej i działaniu społecznym – mgr Agnieszka Bąkowska

Miejsce: MS Teams

Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl)



Dzień IV-18.03.2021

Spotkanie z ekonomią społeczną

Moderatorzy: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO, mgr Sławomir Kania

Ekonomia społeczna obecnie stanowi jedno z najważniejszych narzędzi polityki społecznej i pracy socjalnej

w przeciwdziałaniu długotrwałemu bezrobociu, niesamodzielności zawodowej oraz wykluczeniu społecznemu

jednostek, rodzin, szerzej: grup społecznych. Ekonomia społeczna jest sferą działalności społecznej, która ma na

celu zmniejszanie skali zjawisk społecznie niepożądanych przy zastosowaniu demokracji uczestniczącej. Mimo

zalet, na jakie wskazują zwolennicy ekonomii społecznej, napotyka ona na trudności we wdrażaniu podstaw swojej

filozofii. Napotyka na różnego rodzaju bariery skutecznego jej wdrażania. Świadomość tych ograniczeń tworzy

obszary wyzwań, które wyznaczają kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i na świecie. Zapraszamy

serdecznie na wykład eksperta z zakresu ekonomii społecznej, który nakreśli znaczenie i perspektywy ekonomii

społecznej w życiu mieszkańców globalnej wioski, jaką jest Ziemia.

Harmonogram dnia

16:00-17:30 Współczesne wyzwania ekonomii społecznej - dr Wojciech Goleński

Miejsce: MS Teams

Kontakt: mgr Sławomir Kania (slawomir.kania@uni.opole.pl)

Dzień V-19.03.2021

Praca socjalna w obrazie telewizyjnym

Moderatorzy: mgr Agnieszka Bąkowska

Spotkanie ma na celu ukazanie wartości zawodu pracownika socjalnego w różnych reportażach i innych materiałach

telewizyjnych. Analiza obrazu przedstawiającego zawód pracownika socjalnego w przekazie medialnym połączona

będzie z dyskusją prowadzoną wspólnie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Dyskusja pozwoli wskazać na aspekty etyczne wykonywanego zawodu. Ponadto, w ramach spotkania, uczestnicy

spróbują odpowiedzieć na pytanie jak jest prezentowany w mediach obraz pracownika socjalnego i co możnaspróbują odpowiedzieć na pytanie jak jest prezentowany w mediach obraz pracownika socjalnego i co można

zrobić, by promować pozytywny przekaz medialny osób wykonujących ten zawód.

Harmonogram dnia

10:00-12:00 Dyskusja „Praca socjalna w obrazie telewizyjnym” - Członkowie Studenckiego Koła Naukowego 

Pracowników Socjalnych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

Miejsce: MS Teams

mgr Agnieszka Bąkowska (abakowska@uni.opole.pl)  


