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SPRAWOZDANIA

W czerwcu 2017 r. w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły
się obrady drugiej edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej”. Organizatorem konferencji
był Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy
z władzami Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. W skład rady naukowej weszło 14 profesorów reprezentujących Uniwersytety w Rumunii
(Uniwersytet Oradejski), Grecji (Uniwersytet Peloponeski), Słowacji
(Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie oraz Uniwersytet Preszowski), Polsce (Uniwersytet Rzeszowski), na Węgrzech (Uniwersytet
św. Stefana w Godollo) oraz na Łotwie (Międzynarodowa Akademia
Bałtycka w Rydze). Sekretarzem konferencji była dr Dorota Rynkowska,
a członkami komitetu organizacyjnego dr Magdalena Pokrzywa, dr Sławomir Wilk, dr Jarosław Kinal oraz mgr Mariola Kinal.
W konferencji aktywny udział wzięło 29 uczestników: 18 reprezentujących pięć wiodących krajowych instytucji naukowych zajmujących
się problematyką pracy socjalnej (Uniwersytet Papieski im Jana Pawła II,
Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Rzeszowski) oraz 11 prelegentów delegowanych z uczelni zagranicznych (Uniwersytet Preszowski,
Uniwersytet Peloponeski, Uniwersytet w Oradei, Batlic International
Academy w Rydze).
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W imieniu władz Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestników przywitał oraz uroczyście otworzył konferencję prof. zw. dr hab. Marek Koziorowski, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. nauki i współpracy
z zagranicą, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dwie kwestie:
umiędzynarodowienia badań naukowych oraz potrzebę prowadzenia
interdyscyplinarnych badań naukowych. Na zakończenie życzył uczestnikom konferencji udanych obrad i owocnych dyskusji.
Na program konferencji złożyły się trzy panele: profesorski, międzynarodowy oraz polskojęzyczny. Panel profesorski poprowadził dr hab.
Andrzej Lipczyński, prof. UR, a wykładem otwierającym było wystąpienie prof. dr Marii Machalovej z Uniwersytetu Preszowskiego dotyczące
paradygmatu edukacyjnego w pracy socjalnej. Prelegentka zaprezentowała aktualne wyniki badań przeprowadzonych na dużej próbie badawczej. Drugim wystąpieniem w tej sesji był wykład dr hab. Małgorzaty
Dudy, prof. Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II, zatytułowany
Starość jako wyzwanie i zadanie współczesnej pracy socjalnej – wybrane
aspekty, w którym sygnalizowała m.in. potrzebę zwiększenia zainteresowania pracowników socjalnych problematyką opieki nad osobami
starszymi i ich aktywizacji w kontekście starzejącego się społeczeństwa.
W kolejnym wystąpieniu prof. Tomas Hangoni z Uniwersytetu Preszowskiego zaprezentował schematy komunikacji interpersonalnej w pracy
socjalnej, wskazując na potrzebę doboru narzędzi i technik komunikacyjnych w pracy z klientem do odpowiedniego typu działania. W dalszej
części wystąpił dr Boguslav Kuzysin, który przedstawił najnowsze wyniki badań nad superwizją na Słowacji. Wystąpienie dr. hab. Andrzeja
Lipczyńskiego dotyczyło osób z zaburzeniami psychicznymi będących
specyficznym typem odbiorców działań z zakresu pracy socjalnej.
Dalsza część konferencji została podzielona na dwa panele: międzynarodowy oraz polskojęzyczny. W panelu międzynarodowym, prowadzonym przez dr. Jarosława Kinala, zaprezentowano 11 referatów. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Andriej Nikulin z Uniwersytetu Preszowskiego, który omówił współczesne narzędzia psychologiczne wykorzystywane w pracy z dysfunkcyjną rodziną. W dalszej części konferencji dr Maros Sip (Uniwersytet Preszowski) charakteryzował działania
pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi. W trzecim wystąpieniu dr Jarosław Kinal zaprezentował wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kreujące wizerunek instytucjonalny w pracy socjalnej. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie mgr Jagody Przybysz z Uniwersytetu
Łódzkiego dotyczące zjawiska migracji jako wyzwania dla służb społecznych. Zaprezentowane przez mgr Przybysz wyniki badań oraz ich
interpretacja wywołały ożywioną dyskusję związaną z wymianą poglą-
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dów i rozwiązań implementowanych przez władze krajów, z których
pochodzili uczestnicy panelu (Polska, Słowacja, Rumunia, Łotwa).
W dalszej części panelu zaprezentowano m.in. referaty dotyczące niepokoju w osobowości neurotycznej (Klara Łukasiewicz), kwestii aktywizacji
mniejszości romskiej w Rumunii (dr Laura Ardelean z Uniwersytetu Oradejskiego), pomocy młodocianym w XX wieku w Grecji (prof. Despina
Karakatsani z Uniwersytetu Peloponeskiego w Koryncie), turystyki społecznej jako narzędzia aktywizacji osób z terenów wiejskich (prof. Marina Gunare z Międzynarodowej Akademii Bałtyckiej w Rydze). Prezentacje wywoływały żywą dyskusję między uczestnikami panelu.
Równolegle z panelem międzynarodowym trwały obrady w panelu
polskojęzycznym prowadzonym przez dr Dorotę Rynkowską. Zaprezentowano w nim 11 referatów obejmujących m.in. kwestię działalności Caritas Spes na Ukrainie (dr Adam Kulczycki), problematykę wejścia na rynek
pracy młodych osób dotkniętych niepełnosprawnością (dr Katarzyna
Kutek-Sładek), mediację jako działanie wobec klientów MOPS-ów
(dr Małgorzata Artymiak), problematykę wypalenia zawodowego wśród
pracowników socjalnych (mgr Krzysztof Jamroży), prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce (mgr Michał Skóra), coaching i mentoring jako narzędzia pracy socjalnej (mgr Paula Sałapa).
W podsumowaniu konferencji dr hab. Andrzej Lipczyński, prof. UR,
podziękował wszystkim za interesujące wystąpienia oraz zaprosił do
uczestnictwa w kolejnej, trzeciej już, edycji zaplanowanej na 2018 rok.

