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PONIEDZIAŁEK, 16 KWIETNIA 2018 
 
PROBLEMY SPOŁECZNE W DYSKURSIE STUDENCKIM 

  

 

10.30-13.00 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 

Projekcja filmu z dyskusją 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43  
 
Wydarzenie ma na celu zainteresowanie studentów i studentek Wydziału 
problematyką kwestii społecznych poruszanych w kinie, sposobami ich 
przedstawiania przez artystów kina. Po projekcji studenci i studentki 
będą dyskutować na temat problemów społecznych obecnych w filmie. 
 
10.30-11.00 Wykład nt. problemów społecznych w kinie 
11.00-12.30 Projekcja filmu pt. „Ja, Daniel Blake” 
12.30-13.00 Dyskusja na temat filmu i zaproszenie na Debatę Oksfordzką 
 
Moderator: mgr Bartłomiej Przybylski 
 

 

13.15-14.45 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 

Debata Oksfordzka 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 
 
Wydarzenie ma na celu włączenie studentów i studentki Wydziału w 
dyskurs nad problematyką warunków i kształtu pomocy dla uchodźców. 
Do udziału w debacie zostaną zaproszeni również goście spoza świata 
akademickiego: aktywiści, pracownicy instytucji państwowych, w tym 
pomocowych. 
 
Teza: Polska powinna udzielić uchodźcom i migrantom pomocy socjalnej 
i materialnej 
 
Marszałek debaty: Dr Wojciech Woźniak  
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WTOREK, 17 KWIETNIA 2018 

PRACA SOCJALNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI 

  

 

9.00. -12.30 
 
Opis 
wydarzenia 
 
 
 
 
 
9.00-10.00 
(równolegle) 
 
 
10.15-11.15 
(równolegle) 
 
 
11.30-12.30 

Wykłady aktywizujące 
 
Proponujemy udział w wykładach aktywizujących prowadzonych przez 
doświadczonych dydaktyków o dużym dorobku naukowym i praktycznym, 
które wyposażą Uczestników w nowe umiejętności i wiedzę. Po wykładach 
ogłoszony zostanie Regulamin Konkursu na najlepsze prace licencjackie i 
magisterskie z pracy socjalnej 
 
Propozycje wykładów: 
 Dr Agnieszka Murawska „Innowacje społeczne w obszarze wsparcia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
 Dr Krystyna Dzwonkowska-Gdula „Feministyczna praca socjalna” 

 Dr hab. prof. UŁ Alicja Łaska-Formejster „Trening empower w zachowaniach 
zdrowotnych” 

 Dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn „Potencjał metody tutoringu w pracy socjalnej” 

 Dr hab. prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas „Władza – przymus – przemoc – 
„ciemna strona” pomocy społecznej” 

 

 

13.00. -17.00 
 
Opis 
wydarzenia 
 
 
 
 
 
 
13.00. -17.00 
(równolegle) 

Warsztaty praktyczne dla studentów i pracowników socjalnych 
 
Proponujemy udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez 
doświadczonych dydaktyków o dużym dorobku naukowym i praktycznym, 
które wyposażą Uczestników w nowe umiejętności i wiedzę. Po wykładach 
ogłoszony zostanie Regulamin Konkursu na najlepsze prace licencjackie i 
magisterskie z pracy socjalnej 
 
Propozycje warsztatów: 
 Mgr Beata Kudlińska-Wodo „Warsztat pracy mediatora w pracy socjalnej” 
 Mgr Patrycja Chrzanowska-Przybylska „Innowacyjna praca socjalna na obszarze 

rewitalizowanym – przestrzeń w człowieku i wokół niego” 
 Dr Dominika Byczkowska-Owczarek „Public Relations w organizacjach Non-Profit i 

instytucjach pomocy” 
 Dr Małgorzata Potoczna „O redukcji wagi słów kilka- czyli jak zapobiegać 

zaburzeniom odżywiania?” 
 Mgr Kamil Brzeziński „Wydobywanie zasobów klienta w podejściu 

skoncentrowanym na rozwiązania. Możliwość zastosowania w pracy socjalnej” 

 
Rejestracja na zajęcia trwa do 15 kwietnia 2018 r. włącznie. Aby zapisać się na wybrane wykłady / 
warsztaty, uprzejmie prosimy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na facebookowym 
wydarzeniu Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej w Łodzi i przesłać go na adres otps@interia.pl  

 wstęp na wszystkie wykłady i udział w wybranym warsztacie: 50 zł (przedpłata) / 60 (w dniu 
wydarzenia) 

 udział tylko w wybranym warsztacie: 30 zł (przedpłata) / 40 zł (w dniu wydarzenia) 
Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Uniwersytetu Łódzkiego: 07 1240 3028 1111 
0010 2943 4436 (z dopiskiem „Tydzień Pracy Socjalnej” oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika) lub 
w dniu wydarzenia w punkcie rejestracyjnym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. 
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IV Tydzień Pracy Socjalnej w Łodzi                                           16-21.04.2018  
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS 

W stronę Człowieka 
 

Strona | 4 

 
ŚRODA, 18 KWIETNIA 2018 

OTWARTA PRACA SOCJALNA 
 

11.00-13.00 
 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 

Wystawa i kiermasz prac osób z niepełnosprawnością umysłową 
w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej  
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, I piętro budynku E 
 
W przestrzeni akademickiej udostępnione zostaną prace osób z 
niepełnosprawnością umysłową w ramach Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, które będzie można nabyć.  

 

11.00-13.00 Konkurs fotograficzny „Problemy społeczne Łodzi” – wystawa prac 
    13.15. 
 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30-14.30 

Ogłoszenie wyników w Konkursie Fotograficznym i wręczenie 
nagród 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, I piętro budynku E 
 
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 15 lat, są uczniami szkół 
średnich lub studentami uczelni wyższych w województwie łódzkim. Celem 
Konkursu jest: 
 Podnoszenie społecznej świadomości i popularyzowanie wiedzy o prob-

lemach społecznych; 
 Zwiększenie zainteresowania studentów uczelni wyższych i uczniów szkół 

średnich problematyką problemów społecznych; 
 Kształtowanie postawy wrażliwości wobec lokalnych problemów 

społecznych 
 

Warsztat fotograficzny dla laureatów konkursu fotograficznego 
Prowadzenie: Artur Rusek, fotograf zajmujący się fotografią 
reportażową i studyjną, w roku 2015 finalista konkursu Grand Press 
Photo w kategorii Reportaż – Życie Codzienne, regularnie publikuje swoje 
prace m.in. w Dużym Formacie – Gazety Wyborczej, założyciel agencji 
fotograficznej fun&run studio 

 
 

14.00-15.30 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 

Panel dyskusyjny z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 
 
Zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych rozmawiać 
będą o możliwościach i barierach pomagania najsłabszym, 
doświadczającym wykluczenia obywatelom i obywatelkom. Spotkanie 
ma na celu zintegrowanie środowiska NGO-sów (oraz fundacji, 
stowarzyszeń) i społeczności akademickiej.  
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CZWARTEK, 19 KWIETNIA 2018 
 
ANTYDYSKRYMINACYJNA PRACA SOCJALNA 

  

 

11.00. -13.00 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 
 
 
 
 
11.00-12.45 

Spotkania kształtujące postawy antydyskryminacyjne 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 
 
Profesjonalna praca socjalna prowadzona w duchu etyki 
antydyskryminacji pozwala efektywniej realizować cele pracy socjalnej, 
takie jak zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego. Zapraszamy 
na spotkania, które pomogą kształtować postawy empatii, wrażliwości i 
niedyskryminowania. 
 
Warsztaty antydyskryminacyjne 
 

 

13.00. -17.00 
 
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 

Żywa Biblioteka 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 
Budynek E 

Żywa Biblioteka to wydarzenie mające na celu promocję idei tolerancji 
sprawiedliwości społecznej i walki z dyskryminacją . Żywa Biblioteka to 
międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego 
społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do 
przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. Żywa Biblioteka 
posługuje się językiem i mechanizmami biblioteki, by umożliwić pełne 
szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy i 
zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, 
które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na 
pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, 
religię.  
 

 

20.30                 Socjalparty, czyli impreza integracyjna dla studentów i pracowników 
Pracy socjalnej i Socjologii w klubie Żarty żartami 
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PIĄTEK, 20 KWIETNIA 2018 
 

DZIEŃ OTWARTY PRACY SOCJALNEJ 

  

 

16.00-20.00  
 
 
 
 
Opis 
wydarzenia 
 
 
 
 
 
16.00-18.00 
16.00-18.00 
16.00-16.30 
 
 
 
 
16.45-17.15 
 
 
17.30-18.00 
 
 
 
18.00-20.00 

Noc z Pracą socjalną – Dzień otwarty kierunku Praca socjalna : 
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 
 
W trakcie Dnia otwartego kandydaci na kierunek Pracy socjalna I i II 
stopnia będą mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną i naukową 
naszego kierunku, poczuć serdeczną atmosferę panującą na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym, a także wziąć udział w ciekawych 
wydarzeniach.  
 
Wydarzenia: 
Stoiska ze specjalnościami 
Krótkie wykłady: 
Pracownik socjalny – kim jest naprawdę i dlaczego nie może go 
zabraknąć w społeczeństwie? 
Inteligencja emocjonalna w świecie wirtualnym – czyli o tym czy 
maszyny będą potrafiły odczytywać ludzkie emocje? 
 
Psychologia w praktyce – dlaczego ludzie sobie pomagają? 
Warsztat: Tylko ‘wieśniaki’ jedzą ogórki kiszone 
 
Problemy społeczne w mediach – jak mówić o problemach, aby 
szybciej je rozwiązać? 
Warsztat: Skąd się bierze pewność siebie? 
 
Gra miejska 
 

 

 
Dodatkowe 
informacje 

Szukajcie nas na Facebooku  (Wydarzenie Tydzień  pracy socjalnej w Łodzi) 
Program, informacje praktyczne i możliwość zapisywania się na wykłady i 
warsztaty będą zamieszczane regularnie. 
 
Osoba do kontaktu: Iwona Kudlińska (kudlinska@interia.eu) 
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