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IDEA KONFERENCJI

Według najnowszego raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja sektora organizacji po-
zarządowych 2021” wynika, że aż 74% organizacji działa na rzecz dzieci i młodzieży – jest 
to największa grupa odbiorców działań polskich NGOs. W naturalny sposób jednym z głów-
nych miejsc podejmowania przez nie swojej działalności są szkoły. Zasady współpracy NGOs 
i szkół regulują przepisy Prawa oświatowego, będące w ostatnich miesiącach przedmiotem 
gorących dyskusji medialnych, wśród nauczycieli, rodziców, ale też naukowców („Lex Czar-
nek”). Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest wolontariat uczniów, który może być organizo-
wany przez organizacje pozarządowe, ale też przez same szkoły.

Zapraszamy więc do wspólnej refleksji i dyskusji, która będzie przebiegać wokół takich tema-
tów jak:

• współpraca szkoły i organizacji pozarządowych – korzyści (dla obu stron),
• współpraca szkoły i organizacji pozarządowych – problemy codzienności,
• prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkole,
• aktualne spory i dyskusje wokół funkcjonowania NGOs w szkołach,
• specyfikacja organizacji edukacyjnych, wychowawczych,
• profesjonalizm organizacji działających w szkołach,
• kompetencje wolontariuszy podejmujących działania na rzecz dzieci i szkoły,
• organizacja wolontariatu w szkole,
• dziecko – wolontariusz,
• wolontariat – korzyści dla dzieci,
• wolontariat – korzyści dla szkoły.

Uwaga: organizatorzy są otwarci także na tematy referatów wykraczające poza powyższe 
propozycje.

Zapraszamy szczególnie doktorantów oraz młodych doktorów reprezentujących różne dys-
cypliny naukowe (np. socjologię, pedagogikę, psychologię) do przedstawienia efektów swo-
ich badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych. Każdy czynny uczestnik konferencji 
będzie miał 15 minut na wygłoszenie swojego referatu. W programie zostanie przewidziany 
również czas na dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami.

Po konferencji przewidywane jest wydanie monografii w wydawnictwie z listy ministerialnej 
(rozdział – 20 pkt.).



TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się online 10 listopada 2022 r., w godz. 10–17.

ODPŁATNOŚĆ

Udział w konferencji – zarówno dla uczestników biernych, jak i czynnych – jest 
bezpłatny.
 

TERMINARZ

• Zgłoszenia czynnego uczestnictwa: do 31 października 2022 r.
• Poinformowanie uczestników o przyjęciu referatów: do 3 listopada 2022 r.
• Ogłoszenie programu konferencji: do 6 listopada 2022 r.
• Zgłoszenia biernego uczestnictwa: do 9 listopada 2022 r.
• Konferencja: 10 listopada 2022 r.

ZGŁOSZENIA

Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są
o wysłanie zgłoszenia do 31 października 2022 r. przez formularz
pod tym linkiem: https://forms.gle/y4LnLREVQsSes6Jt8 i kodem QR:

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych z konferencją 
prosimy o kontakt z Grzegorzem Całkiem, e-mail: g.calek@uw.edu.pl.

https://forms.gle/y4LnLREVQsSes6Jt8

