
                                                                                                                       
INSTYTUT SPRAW SPOŁECZNYCH  

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE  

 

VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ PRACY SOCJALNEJ 

pod patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej 

15 - 21 marca 2021 roku  
 

WYDARZENIA W FORMIE ON-LINE (MICROSOFT TEAMS) 

 

Tytuł KONFERENCJA NAUKOWA 
Praca socjalna w czasie pandemii COVID-19 – od teorii do praktycznych 
wyzwań 

Termin 16 marca 2021 wtorek 

Godzina 9.00-14.00 

Opis Konferencja poświęcona będzie wyzwaniom, dylematom oraz wybranym formom 
wsparcia i pomocy w czasie pandemii COVID-19. 

Osoba do kontaktu dr Ewelina Zdebska ewelina.zdebska@up.krakow.pl  

Forma realizacji MS Teams – osoba do kontaktu dr Dominika Sozańska 
dominika.sozanska@up.krakow.pl 

 

Tytuł  „Stymulowanie rozwoju dziecka- motoryka mała” – warsztaty Koła Naukowego 
Animatorów Społeczności Lokalnej 

Termin  17 marca 2021 środa 

Godzina  12.15 - 13.30 

Opis Stymulacja, czyli zewnętrzne oddziaływania, na rozwój dziecka.  Stymulować można 
dziecko w różnych obszarach. Jednym z nich jest tzw. motoryka mała czyli zespół 
wszelkich czynności, które są wykonywane przy pomocy rąk. Aby proces kształcenia  
i doskonalenia  tych umiejętności był jak najbardziej skuteczny, powinien zacząć się  
w możliwie najwcześniejszym etapie życia. Celem warsztatów  jest pokazanie jak 
można poprzez stymulację rozwinąć motorykę małą u dziecka.  

Osoba do kontaktu  Osoba prowadząca: Monika Górszczak, Klaudia Iskra  
monika.jezowska@student.up.krakow.pl  

Forma realizacji MS Teams 

 

Tytuł  „Praca kuratora rodzinnego w czasie pandemii” – spotkanie 
organizowane przez Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej 

Termin 17 marca 2021 środa 

Godzina 13.00-14.30 

Opis Gościem spotkania będzie kurator rodzinny. W czasie spotkania 
będzie opowiadał o swojej pracy w czasie pandemii. Całość spotkania 
zakończy dyskusja.  

Osoba do kontaktu Osoba prowadząca: Anna Mazur, Dominika Doniec  
anna.mazur10@student.up.krakow.pl  

Forma realizacji MS Teams 
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Tytuł Streetworking- warsztaty Studenckiego Koła Wolontariatu 

Termin 17 marca 2021 środa 

Godzina 14.00-16.00 

Opis Zaproszeni goście w osobie streetworkerów, przedstawią podstawowe aspekty swojej 
pracy. Wyjaśnią na czym polegają metody pracy streetworkera oraz odpowiedzą na 
kilka pytań zadanych przez uczestników spotkania. Niniejszy warsztat będzie 
przestrzenią do wymiany doświadczeń i konfrontacji teorii z praktyką. 

Osoba do kontaktu Jakub Mikuszewski  e-mail: jakub.mikuszewski1@student.up.krakow.pl   

Forma realizacji MS Teams 

 

Tytuł Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom izolacji  społecznej 
spowodowanej pandemią koronawirusa w obszarze funkcjonowania rodziny na 
przykładzie działań Stowarzyszenia Piękne Anioły 

Termin 18 marca 2021 czwartek 

Godzina 10.00-11.00 

Opis Gość: Katarzyna Konewecka- Hołój - Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły 
Celem spotkania będzie poznanie działań Stowarzyszenia Piękne Anioły na rzecz 
dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w czasie pandemii.  Pokazane 
zostaną konkretne działania realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i 
rodzin w czasie pandemii, a także ich efekty, które w znaczny sposób wpłynęły na 
poprawę jakości życia w tak trudnym czasie. Moderatorem spotkania będzie dr 
Katarzyna Gucwa- Porębska. 

Osoba do kontaktu dr Katarzyna Gucwa- Porębska  katarzyna.gucwa-porebska@up.krakow.pl  

Forma realizacji MS Teams 

 

Tytuł Czas izolacji – czasem zmian. Czy dobrze wykorzystany w rodzinnej pieczy 
zastępczej? 

Termin 18 marca 2021 czwartek 

Godzina 11.00- 12.30 

Opis Gość: Elżbieta Matusiak – Rodzinny Dom Dziecka ,,Mały Książe” w Krakowie 
Pandemia i związane z nią obostrzenia,  wprowadzenie licznych ograniczeń oraz  
czasowa całkowita izolacja społeczna wpłynęły na wiele zmian w  życiu  ludzi na całym 
świecie. Sytuacja pandemii  ma także wpływ na  pieczę zastępczą  i przebywające w 
niej dzieci, dlatego warto spojrzeć jak w czasie pandemii – izolacji funkcjonuje rodzinna 
piecza zastępcza  i jak ten czas w rodzinie jest wykorzystany?   

Osoba do kontaktu dr Józefa Matejek jozefa.matejek@up.krakow.pl  

Forma realizacji MS Teams 

 

Tytuł "Negatywne skutki domowej izolacji społecznej"  
 

Termin 18 marca 2021 czwartek 

Godzina 12.00-13.00 

Opis Goście: dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ, mgr Elżbieta Mirewska  
Bez wątpienia pandemia zmieniła nasze życie i funkcjonowanie w każdym obszarze. 
Będąc w przymusowej domowej izolacji społecznej rozumieliśmy  jak ważna jest 
potrzeba obrony prywatności, intymności, swobody działania i myślenia. Wystąpienie 
stanowi analizę wybranych przestrzeni funkcjonowania rodziny w  warunkach 
przymusowej izolacji domowej. Jest również refleksją nad konsekwencjami tego, co 
można by nazwać epidemią przemocy. 

Osoba do kontaktu mgr Elżbieta Mirewska elzbieta.mirewska@up.krakow.pl  

Forma realizacji MS Teams 
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