
 
 

IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej 

20-25 marca 2023 roku 
pod patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej 

oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

 

            

 

Szanowni Państwo, 

w ramach IX edycji Ogólnopolskiego 

Tygodnia Pracy Socjalnej, obchodzonego 

na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego, zapraszamy na 

cykl spotkań z doświadczonymi 

praktykami z obszaru profesjonalnego 

udzielania pomocy. Tegoroczne 

wydarzenie odbywa się pod hasłem: 

„Walka z mitami i stygmą w polskiej 

pracy socjalnej”.  

 Przedsięwzięcie łączy świat dydaktyki i 

nauki ze światem zawodowego działania. 

Zapraszamy! 

 

Data 20 marca 2023 (poniedziałek) 

Godzina 11.30-13.00 

Tytuł „Portret Wychowanki”  

Różne wymiary pracy w placówce resocjalizacyjnej dla nieletnich 

Opis wydarzenia Ukazanie różnych wymiarów pracy z nieletnimi wychowankami Zakładu 

Poprawczego. Dyskusja na temat powszechnych i często stereotypowych 

wyobrażeń dotyczących pensjonariuszek.  
Spotkanie połączone z wystawą fotografii wychowanek Zakładu 

Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, które wcieliły się  

w bohaterki filmowe współczesnego kina. Wykonane sesje fotograficzne 
służyły “odczarowaniu” obrazu “złej dziewczyny z poprawczaka”, ukazaniu 

innego wymiaru pracy w placówce oraz indywidualnego podejścia do 

młodego człowieka w trudnym okresie.  

Prowadzenie Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu 

Katarzyna Bińkowska – nauczycielka, autorka projektu „Portret 
Wychowanki” 

Kontakt UŚ dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek  
(agnieszka.rychlowska-niesporek@us.edu.pl)   

dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl) 

Miejsce  Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 234 (drugie piętro) 

 

Aktywność 

dedykowana 

 

I rok kierunku praca socjalna. 

 

 

mailto:agnieszka.rychlowska-niesporek@us.edu.pl
mailto:ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
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Data 21 marca 2023 (wtorek) 

Godzina 13.45-15.30 

Tytuł PANEL DYSKUSYJNY 

Wyzwania integracji – czyli o migrantach i uchodźcach  
w perspektywie długoterminowej 

Opis wydarzenia W trakcie panelu dyskusyjnego omówione zostaną wyzwania, przed 
którymi stoi Polska i cała Unia Europejska, w zakresie pomocy osobom 

uchodźczym, migrantom i migrantkom. Rozważany będzie problem 

zapaści demograficznej Polski,  przedstawione zostaną możliwe 
rozwiązania w kontekście otwartości gospodarki na obywateli i obywatelki 

innych państw. Kolejnym tematem rozważań będzie nastawienie 

obywatelek i obywateli państw UE do przyjmowania uchodźczyń  
i uchodźców.  

Prowadzenie prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz – inspiratorka i założycielka Studium 
Pracy Socjalnej UŚ 

dr Rafał Cekiera – Instytut Socjologii UŚ 

dr Agnieszka Zogata-Kusz – Palacký University Olomouc  
mgr Jacek Marciniak – MOPS Katowice  

mgr Monika Szpoczek – Instytut Socjologii, OPS Świętochłowice  

mgr Barbara Słania – Stowarzyszenie im. Tadeusza Regera  

Krzysztof Krukowka – Koło Naukowe Pracy Socjalnej  

Kontakt UŚ mgr Monika Szpoczek (monika.szpoczek@us.edu.pl) 
dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl) 

Miejsce  Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna II (trzecie 
piętro) 

Aktywność 

dedykowana 

 

III rok kierunku praca socjalna 

 

Data 22 marca 2023 (środa) 

Godzina 15.30-17.30 

Tytuł “KAŻDY JEST KIMŚ” 

Warsztaty wzmacniające kompetencje komunikacyjne 
i  kreatywność dzieci  

Opis wydarzenia Inicjatywa studentek/studentów II roku pracy socjalnej, w ramach której 

przeprowadzone zostaną warsztaty doskonalące umiejętności 

komunikacyjne, wzmacniające zasoby i rozwijające kreatywność dzieci  

w wieku wczesnoszkolnym.  Spotkanie realizowane z udziałem dzieci 

uczęszczających do świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Dom Aniołów Stróżów” w 

Katowicach. 

Prowadzenie Grupa studentek/studentów II roku kierunku praca socjalna  

Magdalena Musioł – kierownik placówki wsparcia dziennego w formie 

pracy podwórkowej, liderka specjalistka ds. pracy z młodzieżą  
i programów ulicznych – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. 

mailto:monika.szpoczek@us.edu.pl
mailto:ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
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Kontakt UŚ dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek  

(agnieszk.rychlowska-niesporek@us.edu.pl) 
dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl) 

Miejsce Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 233 (drugie piętro) 
 

Aktywność 
dedykowana 

 
II rok kierunku praca socjalna 

 

Data 23 marca 2023 (czwartek) 

Godzina 9.45-11.15 

Tytuł Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji społecznej  

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i szansa zapobiegania ich społecznej marginalizacji  

Opis wydarzenia Spotkanie poświęcone ekonomii społecznej – czym jest, jak ją rozumieć, 

kto może z niej korzystać? Przedstawieni zostaną „aktorzy ekonomii 
społecznej” i wybrane formy działalności. W spotkaniu zostaną 

wykorzystane materiały filmowe prezentujące działania poszczególnych 

podmiotów.  

Prowadzenie Damian Hamerla 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Świętochłowic, właściciel firmy 

szkoleniowej EduOK treningi szkolenia, doradca specjalistyczny 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Woj. Śląskiego w obszarze 
ekonomii społecznej, pracownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

subregionu Centralno-Wschodniego oraz wykładowca/ trener Sieci 

Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Kontakt UŚ mgr Monika Szpoczek (monika.szpoczek@us.edu.pl) 
 

Miejsce Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 233, (drugie piętro) 

Aktywność 
dedykowana 

 
III rok kierunku praca socjalna. 

 

 

Data 23 marca 2023 (czwartek) 

Godzina 11.30-13.00 

Tytuł Wychodząc naprzeciw potrzebom osób  

z niepełnosprawnościami i ich rodzin 

Opis wydarzenia W ramach spotkania zaprezentowany będzie zakres praktycznej pomocy 

socjalnej, na jaką mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami (OzN) i ich 

rodziny, a także główne obszary aktywności organizacji pozarządowych 

działających na rzecz OzN. Omówione będą podstawowe problemy,  

z którymi mierzą się OzN w życiu społecznym i zawodowym skutkujące dla 

wielu wykluczeniem. Przedstawiona zostanie także organizacja 

dwutygodniowych, letnich turnusów rehabilitacyjnych dla osób z 

niepełnosprawnościami będących zarazem okresem wytchnienia dla 

rodziców/opiekunów OzN.  

mailto:agnieszk.rychlowska-niesporek@us.edu.pl
mailto:ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
mailto:monika.szpoczek@us.edu.pl
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Prowadzenie Zbigniew Kochel – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Tu i Teraz w 

Gliwicach 
Robert Ramz – Wiceprzewodniczący Zarządu STiT 

Dominika Szewczyk – studentka III roku, kierunku praca socjalna  

w WNS – wolontariuszka na turnusie STiT 

Kontakt UŚ mgr Monika Szpoczek (monika.szpoczek@us.edu.pl)  

 

Miejsce Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 233 (drugie piętro) 

 

Aktywność 

dedykowana 

 

I i II rok kierunku praca socjalna. 

 

 

Data 23 marca 2023 (czwartek) 

Godzina 17.00-18.30 (ONLINE) 

Tytuł Czy relacje międzyludzkie mają wartość?  

Tezy o naturze kapitału społecznego 

Opis wydarzenia Aktywność zorganizowana w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem 
Socjologicznym (Oddział Katowicki) 
Spotkanie będące okazją do refleksji nad jakością więzi, jakie budują 
ludzie poprzez normy i wartości łączące ich w różne układy działań 

społecznych – małe wspólnoty i obywatelskie sieci. Główne problemy 

poruszane podczas spotkania: 

• Jak zarządzamy swoimi zasobami w sieciach i czy mamy świadomość 
swoich osobistych szans w hierarchiach społecznych?  

• Jak dbać o produktywne więzi osobowe i budować emocjonalne 

konstruktywne stosunki służące rywalizacji o pozycje społeczne? 

• Jak pomnażać zasoby w sieciach wymiany, aby stać się łącznikiem 
grupowych transferów wiedzy, pieniędzy, szacunku i współpracy? 

• Kapitał społecznego zaufania a konflikty interesów i wartości. 

 

 

Prowadzenie 

dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH 

profesor w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, Wydz. 

Humanistycznego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Kontakt UŚ dr Daniela Dzienniak-Pulina (daniela.dzienniak-pulina@us.edu.pl) 

 

 

Miejsce  

Zoom Meeting link: 
https://us05web.zoom.us/j/85707785870?pwd=0U5ta1Z4cDRKVWIrd0dsdFV6UI

Ihdz09 

Aktywność 
dedykowana 

 
Wszyscy studenci i studentki kierunku praca socjalna oraz socjologia. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monika.szpoczek@us.edu.pl
mailto:daniela.dzienniak-pulina@us.edu.pl
https://us05web.zoom.us/j/85707785870?pwd=0U5ta1Z4cDRKVWIrd0dsdFV6UIIhdz09
https://us05web.zoom.us/j/85707785870?pwd=0U5ta1Z4cDRKVWIrd0dsdFV6UIIhdz09
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Data 24 marca 2023 (piątek) 

Godzina 9.45-11.15 

Tytuł Terapia przez sztukę w środowisku więziennym 

 

Opis wydarzenia W ramach spotkania zaprezentowany zostanie autorski projekt  twórczej 

pracy z więźniami (ceramika i rysunek). Prowadzący przedstawi cele  
i założenia projektu, techniki pracy artystycznej; omówi także trudności  

i zagrożenia pojawiające się podczas realizacji warsztatów. Przedstawione 

zostaną rezultaty projektu oraz plany na przyszłość.  

Prowadzenie Wojciech Dzienniak – DzienniakArt 

Artysta rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
nauczyciel akademicki  

Kontakt UŚ dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek  

(agnieszka.rychlowska-niesporek@us.edu.pl)   

dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl) 

Miejsce  Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 233 (drugie piętro) 

 

Aktywność 

dedykowana 

 

I rok kierunku praca socjalna 

 

 

Data 24 marca 2023 (piątek) 

Godzina 11.30-13.00 

Tytuł Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty) 

 

Opis wydarzenia Jako wydarzenie towarzyszące, zaprezentowane zostaną podstawy pomocy 

przedmedycznej.  

Prowadzenie Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

Cezar 

Michał Szeliga – absolwent kierunku praca socjalna UŚ 

Koło Naukowe Pracy Socjalnej 

Ewelina Pawlikowska – studentka I roku kierunku praca socjalna 

Kontakt UŚ dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl) 

mgr Monika Szpoczek (monika.szpoczek@us.edu.pl) 
 

Miejsce Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 233/korytarz (drugie 
piętro) 

 

Aktywność 
dedykowana 

 
I rok kierunku praca socjalna. 

 

 

 

 

 

mailto:agnieszka.rychlowska-niesporek@us.edu.pl
mailto:ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
mailto:ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
mailto:monika.szpoczek@us.edu.pl


 
 

IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej 

20-25 marca 2023 roku 
pod patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej 

oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

 

            

 

Data 25 marca (sobota) 

Godzina 10.00-11.30 

Tytuł Pozyskiwanie środków na realizację projektu socjalnego  

 

Opis wydarzenia Realizacja projektów socjalnych jest ważnym sposobem wsparcia 

jednostek, rodzin, grup i społeczności lokalnych. Przygotowywany  
w trakcie studiów projekt socjalny łączy w sobie nabycie szeregu 

umiejętności i kompetencji, wśród których szczególne znaczenie ma 

pozyskiwanie środków, umożliwiających wdrożenie planowanych działań 
oraz zwiększenie ich skuteczności. Spotkanie będzie miało charakter 

warsztatowy obejmujący pisanie wniosków na dofinansowanie inicjatyw 

studenckich. 

Prowadzenie Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

Cezar 
Michał Szeliga – absolwent kierunku praca socjalna UŚ 

Kontakt mgr Monika Szpoczek (monika.szpoczek@us.edu.pl)  

dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ (ewa.lesniak-berek@us.edu.pl) 

Forma realizacji MS Teams – link do spotkania: 

https://tiny.pl/w2db9  

Aktywność 

dedykowana 

 

Wszyscy studenci i studentki kierunku praca socjalna. 

 

Zapraszamy! 
 

 

Komitet organizacyjny wydarzenia 

 

dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ 

dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek 

dr Daniela Dzienniak-Pulina 

mgr Monika Szpoczek 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:monika.szpoczek@us.edu.pl
mailto:ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
https://tiny.pl/w2db9

