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zapraszają na 

Międzynarodową Konferencję Naukową 

Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnego stanu badań prowadzonych 

w różnych ośrodkach naukowych nad formami wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Szybkie tempo przemian w obszarze życia społecznego i kryzys gospodarczy 

sprawia, iż pojawiają się nowe wyzwania w przestrzeni socjalnej i pedagogicznej. Ich 

rozwiązanie wymaga od wszystkich podmiotów rzetelnej diagnozy, efektywnych i trafnych 

strategii i programów socjalnych, pedagogicznych, a także wielości podmiotów je 

realizujących. Mamy nadzieję, że konferencja ukaże wieloraką rolę wsparcia w 

rozwiązywaniu problemów społecznych w mikroskali. 

Koszt konferencji wynosi 270 zł i obejmuje druk recenzowanej monografii, bufet 

kawowy i obiad. Możliwy jest także druk artykułu bez uczestnictwa w konferencji.  

Publikacja artykułu bez udziału w konferencji 250 zł. 

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto bankowe: 54 1020 1156 0000 7002 

0061 1699 (z dopiskiem konferencja, wykluczenie Radom 2012) do dnia 31 lipca 2012 roku. 

Zarząd Główny PTPS, ul. Pandy 13, 02 – 202 Warszawa 

Konferencja odbędzie się w w dniu 23 października 2012 r. w Radomiu w budynku  

Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, ul. Chrobrego 31, sala 113. Prosimy o 

potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 30 czerwca 2012 roku na adres mailowy 

wykluczenie2012@wp.pl lub pocztowy w celu przygotowania materiałów konferencyjnych. 

Informacji udzielamy również telefonicznie 048 361 74 12, (dr Maria Gagacka – komitet 

organizacyjny), 691 494 300 (dr Andrzej Gołębiowski – komitet organizacyjny), 607910881 

(mgr Dorota Zbroszczyk – sekretarz konferencji).  

Komitet Naukowo – Organizacyjny 

Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka 

Prof. dr hab. Anna Zamkowska 

Dr Maria Gagacka 

Dr Andrzej Gołębiowski 

Dr Arkadiusz Durasiewicz 

Dr Paweł Nowak 

Dr Mikołaj Olszewski 

Dr Agnieszka Zaborowska 

Mgr Dorota Zbroszczyk 

Mgr Joanna Gjorgievska 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bloki tematyczne 

 

 

1. Teoretyczne aspekty wsparcia społecznego 

2. Badania nad grupami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

3. Różne formy wsparcia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

4. Dylematy wsparcia osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


