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Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. 

  

Wykład inaugurujący V Tydzień Pracy Socjalnej w Poznaniu 

14:00-15:00, Instytut Socjologii, sala 107 

Prelegent: prof. UAM dr hab. Anna Michalska 

Opis: wykład inaugurujący tegoroczną edycję OTPS 2019 wygłosi Kierownik Zakładu Badań 

Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej i Prezes , Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy 

Socjalnej prof. UAM dr hab. Anna Michalska. Pani Profesor przedstawi założenia i rolę 

Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej i działalności kół naukowych w kreowaniu 

współczesnej akademickiej pracy socjalnej. 

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) poświęcony problematyce migracji 

Projekcja filmu „Almanya” (2011) i dyskusja z ekspertami 

15:00-18:00, Instytut Socjologii, sala 107 

Moderator dyskusji: mgr Marta Zaręba (Instytut Socjologii UAM) 

Opis: DKF to przestrzeń do popularyzacji wybranych obszarów pracy socjalnej. Dzięki filmom 

o tematyce społecznej chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany informacji i dyskusji o sprawach 

kluczowych dla zachowania spójności społecznej w obliczu zmian cywilizacyjnych i wyzwań 

z nimi związanych. Pierwszy dzień z DKF upłynie pod znakiem problematyki migracji i roli służb 

społecznych w minimalizowaniu skutków ryzyk socjalnych.  

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

 

Wtorek, 9 kwietnia 2019 r. 

 

Wizyta studyjna w Centrum Usług i Doradztwa (Stowarzyszenie Na Tak) 

9:00-10:00, ul. Mielżyńskiego 27/29 

Opis: Centrum Usług i Doradztwa (CUD), to nowe rozwiązania w zakresie usług świadczonych na 

rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów. Jest to najnowsza placówka 

działająca w ramach Stowarzyszenia Na Tak. Zapewni wsparcie w uzyskaniu dostępu do usług 

i świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opiekuńczej, prawnej i finansowej. 

Zgłoszenie uczestnictwa: zapisy za pomocą formularza online. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Wykład: Wystąpienia publiczne - umiejętność pracownika socjalnego 

13:30-14:30, Instytut Socjologii, sala 107 

Prelegent: dr Marcin Hermanowski (Instytut Socjologii UAM) 

Opis: podczas wykładu dowiecie się o najważniejszych zasadach dotyczących wystąpień 

publicznych. Jak się do nich przygotować? Na co zwracać uwagę? Jak poradzić sobie 

z trudnościami podczas wystąpień?  

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF) poświęcony problematyce zdrowia psychicznego 

Projekcja filmu „Lot nad kukułczym gniazdem” (1975) i dyskusja z ekspertami 

15:00-18:00, Instytut Socjologii, sala 107 

Moderator dyskusji: mgr Marta Zaręba (Instytut Socjologii UAM) 

Opis: DKF to przestrzeń do popularyzacji wybranych obszarów pracy socjalnej. Dzięki filmom 

o tematyce społecznej chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany informacji i dyskusji o sprawach 

kluczowych dla zachowania spójności społecznej w obliczu zmian cywilizacyjnych i wyzwań 

z nimi związanych. Drugi dzień z DKF upłynie pod znakiem problematyki zdrowia psychicznego 

i roli służb społecznych w minimalizowaniu skutków ryzyk socjalnych. 

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

 

Środa, 10 kwietnia 2019 r. 

 

Warsztat antydyskryminacyjny  

16:30-19:00, Instytut Socjologii, sala 112 

Edukator: Patryk Moszka (KNSPS UAM, student SUM) 

Opis: dyskryminacja grup mniejszościowych w Polsce to zjawisko coraz bardziej 

powszechniejsze. Rozmyta granica pomiędzy wolnością słowa, a mową nienawiści i hejtem jest 

bardzo trudna do uchwycenia i zdefiniowana. Wzrasta liczba dyskryminowanych kategorii 

społecznych. Wśród Polek i Polaków zwiększa się przyzwolenie na używanie mowy pogardy oraz 

dyskryminację zarówno w realnej przestrzeni publicznej, jak i internetowej. Podczas Warsztatu 

Antydyskryminacyjnego zastanowimy się nad mechanizmem wykluczania niektórych kategorii 

społecznych, sposobami reagowania na dyskryminację oraz własną tożsamością. Celem 

Warsztatu jest, między innymi wzmocnienie szacunku dla praw i wolności człowieka, 
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wykształcenie szacunku do samego siebie oraz innych i zachęcenie do stosowania aktywnej 

postawy obywatelskiej.  

Zgłoszenie uczestnictwa: zapisy za pomocą formularza online. 

 

Czwartek, 11 kwietnia 2019 r. 

 

Wykład DDOM jako innowacyjne rozwiązanie sieciowej opieki senioralnej 

8:30-9:30, Instytut Socjologii, sala 107 

Prelegenci: dr Przemysław Bury (Instytut Socjologii UAM), mgr Aleksander Gawroński (Centrum 

Kompetencji) 

Opis: treścią wystąpienia będzie zaprezentowanie idei koncepcyjnej oraz praktycznych aplikacji 

w polu kształtowania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie organizowania opieki senioralnej na 

przykładzie projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej". Prezentowane rozwiązanie wpisuje się 

w koncepcję Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-20, stanowiąc przykład 

podejścia sieciowego pomiędzy sektorami pomocy społecznej a opieki zdrowotnej. 

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wykład Zagrasz? Zakręcisz? Obstawisz? Hazard – blaski i cienie 

9:45-11:15, Instytut Socjologii, sala 107 

Prelegent: dr Przemysław Nosal (Instytut Socjologii UAM) 

Opis: hazard jest emocjonującą rozrywką, w której można wygrywać pieniądze. Jednocześnie 

może on prowadzić do uzależnienia. Podczas wykładu przedstawioną zostaną przyjemności 

płynące z jego uprawiania, ale także niebezpieczeństwa z nim związane. 

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Warsztat Pracownik socjalny wobec problemu przemocy w rodzinie 

11:30-14:45, Instytut Socjologii, sala 202 i sala 2 ul. Międzychodzka 5 

Trener: Kinga Fechner 

Opis: warsztat poświęcony będzie strategiom radzenia sobie z problemem przemocy w rodzinie.  

Zgłoszenie uczestnictwa: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. 

 

 

 


