ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA
KRAJOWE
2012
-

konferencja „Zaangażuj się!”, 08.02.2012, Warszawa; referat: „Co sprzyja

aktywności społecznej osób starszych?”;
- konferencja „Jak wspierać odpowiedzialne rodzicielstwo?”” (w ramach Forum
Debaty Publicznej „Solidarne społeczeństwo – bezpieczna rodzina”), 14.02.2012,
Warszawa ; referat: „Uwarunkowania aktywności samotnych rodziców na rynku
pracy oraz problem zależności od świadczeń osłonowych”;
- konferencja „Praca dla młodych ludzi – polityka młodzieżowa w Warszawie”;
05.06.2012, Warszawa; Dr Ewa Giermanowska (współaut.), referat: „Warszawa –
miasto z klimatem dla pracy młodych ludzi”;
- konferencja „(Nie)czekajac na starość. Małopolski Kongres Polityki Społecznej w
Krakowie,

16.11.2012,

Kraków;

referat:

,,Opiekunowie

nieformalni

–

>>sprywatyzowana utopia<<”;
- konferencja „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla Społeczności Lokalnych”,
29.11.2012, Konstancin-Jeziorna; referat: „Podsumowanie: UTW dla społeczności –
dobre praktyki”;
2011
- konferencja „Co z tą praca socjalną?”, 29 kwietnia 2011, Gdańsk; referat: „Co z tą
pracą socjalną – komentarz do wyników badań jakości pracy socjalnej w woj.
pomorskim”;
„konferencja „Wspieranie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. Kontynuacja
debaty systemie pomocy społecznej i pieczy zastępczej”, 15 czerwca 2011, Ruda
Śląska; referat: ,, W trosce o dziecko i rodzinę: administrować, kontrolować,
wspierać? Pomoc społeczna w obliczu zamian”;
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- konferencja ,,Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie
systemu pomocy społecznej”, 25 maja 2011 r., Warszawa ; referat: „Co nurtuje
pracowników socjalnych i o czym to świadczy. Komentarz ekspercki”;
- konferencja „>>Wzbierająca fala<<. Społeczności lokalne wobec osób starszych”,
15 kwietnia 2011 r., Warszawa; referat: „W trosce o seniorów? Lokalna
>>polityka<< wobec osób starszych”;
- konferencja „>>Wzbierająca fala<<. Społeczności lokalne wobec osób starszych”,
15 kwietnia 2011 r., Warszawa; „Wnioski i rekomendacje”;
- konferencja „Omówienie założeń polityki ludnościowej wobec ludzi starych,
niepełnosprawnych i niesamodzielnych (niezdolnych do samodzielnej egzystencji)”,
24 maja 2011 r., Warszawa; referat: „Potencjał opieki w środowisku lokalnym”;
2010
- konferencja „Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010 - role zawodowe, tożsamość
zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnej”, 06.12.2010, Warszawa; Dr Magdalena
Dudkiewicz (wspóaut), dr Mariusz Granosik (współaut) referat: „O nowej roli
pracownika socjalnego – wyniki badań jakościowych”;
2009
- konferencja „Rodzina dzieci bez przyszłości”, Federacja na Rzecz Reintegracji
Społecznej, Białystok, 02.2009; Ekspert w panelu „Problemy dzieci ze środowisk
zmarginalizowanych”;
- konferencja „Rodziny zastępcze – lokalna polityka społeczna – praca socjalna”,
21.05.2009, Katowice; referat: „>>Instytucjonalny efekt odwrócenia<< – rzecz o
systemie opieki zastępczej w Polsce”;
- konferencja „Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”,
13-14.11.2009, Warszawa; referat: „Lokalna polityka rodzinna – między prewencją
gminy a ratownictwem powiatu”;
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- konferencja „Wyzwania i potencjał profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego”,
18.11.2009, Warszawa; referat: „Debata ekspercka – o profesjonalizmie i rodzinach
zastępczych”;
2008
- konferencja „Rodzina przede wszystkim”, 07.12.07, Koszalin; referat: „W kierunku
środowiskowej pomocy społecznej i opiekuńczej społeczności? (na przykładzie
reformy systemu opieki zastępczej)";
- Konferencja w ramach projektu EQUAL „Druga szansa” Działanie 3, 26.02.2008,
Białystok; referat: „Czynniki marginalizacji rodzin w środowiskach lokalnych”;
- konferencja „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki
społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, 29.01.2008, Toruń;
referat: „>>Między domem a etatem<< instrumenty polityki rodzinnej ułatwiające
godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych”;
2005
- konferencja „Wykluczenie społeczne”, 01-03.06.2005, Ustronie Wielkopolskie;
referat: „Ocena systemu wsparcia i opieki nad dziećmi jako narzędzia
przeciwdziałania wykluczeniu w środowiskach lokalnych”;
- konferencja „Zamiany w systemie lokalnej pomocy dzieciom i rodzinom”,
14.07.2005, Warszawa; referat: „System pomocy rodzinom i dzieciom w opinii
środowisk zawodowych”;
- konferencja, „Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania”,
07.10. 2005, Warszawa; Dr Ewa Giermanowska (współaut.) referat: „Losy
usamodzielnianych wychowanków domów dziecka – wstępne wyniki badań”;
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