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 Ogólnopolska konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego 
 

Zaproszenie na konferencję Naukową  

„Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku”  

-  szanse, zagrożenia, wsparcie”  

 
Miejsce konferencji: Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław 

    

 

Data: 11 kwietnia 2018r.  

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest spotkanie i dialog różnych 

środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – badaczy, dydaktyków, praktyków. Spotkanie to 

stanowi okazję do poznania i diagnozy problemów wyłaniających się  

w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.  

Zapraszamy do udziału pracowników socjalnych, socjologów, psychologów, polityków 

społecznych, pedagogów, prawników i przedstawicieli innych nauk oraz środowiska 

reprezentującego i związanego z rodzinną pieczą zastępczą zainteresowanych tematyką 

konferencji. W dyskusjach nad poniższymi tematami chcemy odwołać się do teorii, badań 

naukowych i praktyki, które łącznie umożliwią lepszy dobór metod i narzędzi diagnozy 

aktualnej kondycji alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, jaką jest rodzina zastępcza. 

Otwarcie na interdyscyplinarny dialog skoncentrowany wokół rodziny zastępczej ma służyć 

podniesieniu efektywności jej wsparcia, poprawie jakości funkcjonowania  oraz 

minimalizowaniu zagrożenia wykluczeniem społecznym. W szczególności ma przyczynić się 

do odkrywania przestrzeni budowania relacji międzyludzkich, ukierunkowanych na 

najważniejszy podmiot, jakim jest dziecko.  

Rezultatem wspólnych obrad będzie wypracowanie przestrzeni do realizacji działań  

w obszarze teoretycznych i praktycznych aspektów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Obszary tematyczne, które zamierzamy eksplorować w sesjach tematycznych, będą 

podzielone na dwa bloki: naukowy i blok praktyków. 

 

BLOK NAUKOWY BLOK PRAKTYKÓW 

 

Wystąpienia przedstawicieli świata nauki, 

zainteresowanych tematyką konferencji 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wystąpienia rodziców zastępczych 

II. Wystąpienia przedstawicieli Instytucji 

wpierających rodziny zastępcze: 

(Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

sędziowie, kuratorzy i inni przedstawiciele 

prawa, przedstawiciele NGO, i inne równie 

ważne podmioty wspierające rodzinę) 

 

 

Dyskusje nad rodzinną pieczą zastępczą będą prowadzone podczas proponowanych sesji 

tematycznych: 

 

I. Rodzina zastępcza w perspektywie XXI wieku 

II. Polityka społeczna wobec rodzicielstwa zastępczego 

III. Prawne i instytucjonalne perspektywy działań na rzecz dziecka, rodziny zastępczej 

oraz rodziny biologicznej 

IV. Praca socjalna z rodziną zastępczą i pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy 

zastępczej 

V. Rodzina zastępcza w przestrzeni zdrowia i choroby 

VI. Profilaktyka społeczna- interdyscyplinarne działanie oraz wsparcie rodziny 

zastępczej i umieszczonego w niej dziecka 

 

Zgłaszanie udziału w konferencji dla osób niebędących przedstawicielami nauki 

(rodziny zastępcze, przedstawiciele sądów i inne osoby zainteresowane tematem 

konferencji): 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, 

dostępny online: tutaj  do dnia 19 marca 2018r. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-GlULPxhO1XcCqAnka0B3enQJ7dXz-HGMEz7gu9ZIU92jQ/viewform?c=0&w=1
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Zgłaszanie udziału w konferencji dla przedstawicieli nauki: 

 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz, dostępny 

w załączniku. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: monika.wiktorowicz-

sosnowska@uwr.edu.pl do 19 marca 2018r. 

Opłata za publikację wynosi: 290 zł (w tym wydanie elektroniczne i papierowe, 1 egzemplarz 

wydrukowany). Objętość artykułu od 0,5 do 0,7 arkusza wydawniczego (tj. minimalnie 20 

tys. znaków ze spacjami, maksymalnie 28 tys. znaków ze spacjami).  

 

Opłatę za publikację prosimy uregulować do 25 maja 2018r., po otrzymaniu pozytywnej 

recenzji i potwierdzeniu przyjęcia artykułu do druku. Numer konta zostanie Państwu 

przesłany drogą mailową  wraz z umową wydawniczą.  

Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwę konferencji:  „Rodzinna piecza zastępcza w 

perspektywie XXI wieku” -  szanse, zagrożenia, wsparcie”. 

 

 

Opłata konferencyjna to koszt publikacji artykułu. Organizatorzy przewidują wydanie 

recenzowanej monografii. Referaty, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na 

ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane. Ostateczna decyzja o opublikowaniu 

zależna będzie od uzyskania pozytywnej recenzji.  

 

Harmonogram konferencji: 

 

 do 19 marca 2018r.   -  przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji na adres: 

monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl 

 do 26 kwietnia 2018r.  - nadesłanie artykułu naukowego do publikacji na adres: 

monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl 

 do 25 maja 2018r.   - wniesienie opłaty za publikację tekstu (nr konta 

 zostanie podany w umowie wydawniczej) 
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Wytyczne edycyjne w załączonym linku: 

 

https://drive.google.com/file/d/1OM37rS2QzlgmbknJ7bFcc2CLo8iUI6Jp/view 
 
Objętość artykułu od 0,5 do 0,7 arkusza wydawniczego (tj. minimalnie 20 tys. znaków ze 

spacjami, maksymalnie 28 tys. znaków ze spacjami). 

 

Oświadczenie autora/autorów w załączonym linku: 

https://docs.google.com/document/d/1xQ9lt3bCDxtw29bpR5K2XTdylqB-

R0NfJxyKbO4v-gw/edit?usp=sharing 

 

 

 

Skład Komitetu Naukowego konferencji: 

 

dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii 

dr hab. Hubert Kaszyński – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii 

dr hab. Dorota Moroń – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii 

dr hab. Jadwiga Mazur prof. UP– Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 

Instytut Filozofii i Socjologii 

 

 

 

Skład komitetu organizacyjnego: 

 

dr Marzena Kordaczuk – Wąs – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii 

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska– Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii 

mgr inż. Małgorzata Sawicka – Prezes Fundacji „Przystanek Rodzina” 

Studenci z – Akademickiego Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UWr  

„PO MOC”: Amelia Bajorek, Martyna Płowuszyńska, Natalia Stefanowicz, Kornelia 

Przemyk, Paulina Gawron, Agnieszka Piskorowska 

Wolontariusze Fundacji „Przystanek Rodzina” 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OM37rS2QzlgmbknJ7bFcc2CLo8iUI6Jp/view
https://docs.google.com/document/d/1xQ9lt3bCDxtw29bpR5K2XTdylqB-R0NfJxyKbO4v-gw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xQ9lt3bCDxtw29bpR5K2XTdylqB-R0NfJxyKbO4v-gw/edit?usp=sharing
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Załącznik 1. Karta zgłoszeniowa 
Karta Zgłoszeniowa/ Registration form 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU 

- SZANSE, ZAGROŻENIA, WSPARCIE 

 

Imię i nazwisko, tytuł i stopień: 

 
 

Afiliacja instytucjonalna: 

 
 
 
 

Adres do korespondencji: 

 

Telefon: 
 

 

E -mail: 

 

Tytuł wystąpienia w języku polskim i 
angielskim: 

 

 

Słowa klucze (w języku polskim i 
angielskim) 

 

 

 
Abstrakt 

 w języku polskim i angielskim 
 

(ok 100 słów,) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kartę proszę wysłać na adres: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl 
 

mailto:monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl

