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W dniach 22-23 maja 2014 roku w Olsztynie, odbyła się Konferencja Naukowa, nt. Rodzina jako Podmiot (?) Wsparcia. Została ona zorganizowana przez
Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie.
W skład Komitetu Naukowego weszli: prof. zw.
dr hab. Józefa Brągiel (Uniwersytet Opolski), prof.
dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab.
Ewa Kantowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab.
Barbara Smolińska-Theiss (Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie), prof. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie), prof. dr hab. Jolanta Wojciechowska
(Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Arkadiusz Żukiewicz (Uniwersytet Łódzki).
Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli:
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM, dr Małgorzata
Ciczkowska - Giedziun, dr Bożena Chrostowska, dr
Lidia Willan - Horla, mgr Magdalena Dymowska, dr
Katarzyna Białobrzeska, dr Grażyna Orzechowska,
dr Iwona Staszkiewicz - Grabarczyk, dr Cezary Kurkowski, dr Władysław Łuczak , dr Magdalena Zmysłowska, mgr Ewa Budziak, mgr Anna Godlewska,
mgr Piotr Jasiński, mgr Paulina Białobrzewska, mgr
Justyna Cherchowska.
Dwudniowe obrady rozpoczęły się 22 maja 2014
roku o godzinie 10.00. Uroczystego otwarcia dokonała dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz, dr hab. prof.
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UWM Małgorzata Suświłło - Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński
– Prodziekan ds. Nauki.
Zaraz po otwarciu rozpoczęły się obrady plenarne pod przewodnictwem dr hab. prof. UWM Joanny
Ostrouch – Kamińskiej z udziałem prof. zw. dr hab.
Władysława Majkowskiego, który wygłosił referat,
nt. „Podstawowych form instytucjonalnego wsparcia
rodziny”; będącej podstawową wartością każdego
Polaka. Profesor podkreślił znaczenie konstytucyjnych zapisów stojących na straży rodzin ubogich, patologicznych, wielodzietnych.
Kolejny prelegent prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz przygotował wystąpienie pt. „Rodzina
skazanych jako podmiot wsparcia kuratora w procesie resocjalizacji probacyjnej”. Tę część zakończyła
dr hab. Izabela Krasiejsko z tematem „Pedagogiczne
aspekty pracy asystenta z rodziną”. Swoje wystąpienie rozpoczęła ona od przedstawienia zmian do
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaproponowanych na Konferencji „Rodzina a nie
instytucja”, która odbyła się w dniu 21 maja 2014
roku w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP, następnie przedstawiła zasadnicze aspekty pracy asystenta rodziny z różnego typu klientami.
Po krótkiej przerwie kawowej obrady plenarne poprowadziła dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz. W tej
części pojawił się znamienity gość prof. zw. dr hab.
Stanisław Kawula z tematem: „Zasada komplementarności w pedagogice społecznej i pracy socjalnej.
Wspomaganie, uzupełnianie czy zastępowanie funkcji
rodziny współczesnej?”. W wystąpieniu profesor zaznaczył rolę i rozumienie współczesnej rodziny, przypomniał też zasadnicze funkcje przez nią pełnione.
Kolejne wystąpienie: „Od oglądu do wglądu. Przełom
we współczesnych badaniach nad rodziną” zostało
przygotowane przez dr hab. prof. UWM Joannę Ostrouch – Kamińską, w którym zostały zaprezentowane
różne podejścia i aspekty życia rodzinnego (m.in.:
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aspekt wychowawczy, psychospołeczny, ekonomiczny, kulturowy, aksjologiczny i in.). Kolejna prelegentka
dr hab. Danuta Opozda z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego przybliżyła kwestię narracyjnego i psychoedukacyjnego modelu terapeutycznego. Ostatnie
wystąpienie w języku angielskim przygotowała prof.
Cristina Vieira z Portugalii.
Poobiednie obrady zostały wznowione z zachowaniem podziału na trzy sekcje: wsparcie społeczne w kontekście działań pomocowych; rodzice jako
podmiot wsparcia: (w tym panel rodziny zastępcze);
oblicza wsparcia dedykowane różnym podmiotom
(dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, niedostosowanym). Poszczególne sekcje były moderowane przez profesorów i doktorów
habilitowanych z udziałem doktorów, magistrów
będących reprezentantami różnych środowisk
naukowych oraz praktyków z ośrodków pomocy
społecznej. Na uwagę zasługuje problematyka poruszana w jednej z sekcji dotycząca rodzicielstwa
zastępczego jako specy icznej grupy rodzinnej.
Uczestnicy w trakcie dyskusji próbowali wychwycić
specy iczne problemy związane z funkcjonowaniem

takiej rodziny, dostrzec rodzaje pomocy i wsparcia
oferowanego rodzinom zastępczym przez instytucje
pomocy społecznej i ocenić ich znaczenie.
Kolejny dzień to zarówno obrady plenarne jak
i obrady w sekcjach tematycznych. W sesjach naukowych uczestniczyło około 100 osób, przedstawicieli polskich ośrodków, tj.: (Olsztyn, Białystok, Biała
Podlaska, Siedlce, Lublin, Warszawa, Łódź, Kielce,
Zielona Góra i in.), a także pracownicy i dyrektorzy
pomocy społecznej oraz studenci i doktoranci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Dwudniowe obrady koncentrowały się na dyskusji wokół problematyki rodzinnej, sprzyjały wymianie doświadczeń i spostrzeżeń zarówno teoretyków
jak i praktyków. Skupiły się na poszukiwaniu odpowiedzi czy rodzina i jej poszczególni członkowie
traktowani są jako podmiot czy przedmiot wsparcia?
Spotkaniu naukowemu towarzyszyła również sesja posterowa w wykonaniu, m.in.: Naukowego Koła
Pracy Socjalnej UWM, Koła Naukowego Geragogów
UWM dotycząca działalności świetlicy socjoterapeutycznej, problematyki bezdomności, bezrobocia i in.
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