Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
serdecznie zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
Świat uzależnień - uzależnienia w polskim świecie.
Teoria, badania, praktyka

Oleśnica, 8-9 czerwca 2017 r.
Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. zw. dr. hab. Adam Jezierski
Burmistrz Miasta Oleśnica – Michał Kołaciński
Starosta Oleśnicki – Wojciech Kociński
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu – płk Tomasz Raczyk

Współorganizatorzy:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Penitencjarne – Koło Terenowe we Wrocławiu
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji – Oddział Dolnośląski
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Zielonej Górze
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej – Oddział Dolnośląski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Problematyka uzależnień w refleksji i przestrzeni resocjalizacyjnej, zwłaszcza resocjalizacji
stosowanej, podejmowana jest stosunkowo rzadko. Fakt ten zdumiewa o tyle, iż uzależnienia
w rożnych ich odsłonach dotykają przede wszystkim osób młodych i młodych dorosłych,
funkcjonujących tak w środowisku otwartym, jak i zamkniętym, tj. w instytucjach mniej lub bardziej
totalitarnych: edukacyjnych, terapeutycznych, poprawczych i karnych.
Uzależnienie ma wiele odsłon kontekstualnych. Rozważać je bowiem można zarówno
w perspektywie teoretycznej, badawczej, jak i praktycznej. W tej ostatniej przeplatają się wątki
indywidualne i społeczne, te -związane z biografiami osób i rodzin, jak i te, dotykające społeczności
terytorialnych, grup społecznych, czy mikrokosmosów ośrodków terapeutycznych dla osób
uzależnionych. Ma również kontekst wertykalny, gdy dotyczy kwestii profilaktyki, interwencji
terapeutycznych, czy też readaptacji społecznej osób kończących programy terapeutyczne.
Kalejdoskopowi uzależnień przyglądać się można przez pryzmat procesu i zjawiska, w aspekcie
statycznym - „stop klatki” i dynamicznym –„trwającego filmu”, czy wręcz niekończącej się opowieści.
A film ten realizowany jest przez aktorów kilku pokoleń i dedykowany pokoleniom kolejnym. Ci ostatni
przeciwdziałają, opracowują kolejne strategie leczenia i terapii, jak również ograniczania podaży
i popytu coraz to nowych substancji.
Swoiste teatrum uzależnień, określane jako scena narkotykowa, bądź rynek narkotykowy,
stosownie do współczesności, nie ma granic. Współczesny obraz uzależnień wybiega dalece poza
tradycyjny wizerunek, dotykając w coraz szerszym zakresie coraz to nowych uzależnień
czynnościowych, behawioralnych.
Biorąc pod uwagę wspomnianą wielowymiarowość uzależnień, chcielibyśmy zaprosić do
wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli rożnych środowisk naukowych i obszarów praktyki,
jak również osoby zainteresowane tą problematyką, które zaangażowane są w działania
profilaktyczne, zmierzające do ograniczania zjawiska uzależnień.
W czarującym pejzażu Zamku Książęcego w Oleśnicy pragniemy rozwinąć dyskurs
resocjalizatorów, i zaprzyjaźnionych z nim grup wspierających, wokół szeroko rozumianej kwestii
uzależnień, począwszy od profilaktyki, poprzez diagnozę, projektowanie działań naprawczych,
terapię, readaptację społeczną i przygotowanie – na poziomie akademickim - kadr do mierzenia się
ze zjawiskiem uzależnień.

Tym samym proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Epistemologiczne i metodologiczne konteksty uzależnień
2. Diagnoza uzależnień
3. Terapia osób uzależnionych
4. Readaptacja społeczna osób uzależnionych
5. Profilaktyka uzależnień
6. Prawno-karne aspekty uzależnień
7. Rodzina z problemem uzależnień
8. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osoby uzależnionej i jej rodziny
9. Problematyka uzależnień w kształceniu akademickim.
Powyższe propozycje stanowią wyłącznie próbę ukierunkowania refleksji teoretycznych,
doświadczeń badawczych i praktycznych. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i pomysły w tym
zakresie. Tym samym lista problemów jest otwarta…

UCZESTNICY KONFERENCJI
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy
teoretyków i praktyków z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, kryminologii, socjologii i innych
dyscyplin, którzy na problematykę resocjalizacji i profilaktyki społecznej pozwolą spojrzeć z wielu
perspektyw. Konferencję adresujemy do:
•

środowisk akademickich, naukowców z uczelni i krajowych jednostek badawczych,

•

funkcjonariuszy służby więziennej, penitencjarystów,

•
•
•

pracowników placówek resocjalizacyjnych,
kuratorów sądowych,
psychologów, terapeutów, mediatorów,

•
•

przedstawicieli pomocy społecznej,
działaczy i wolontariuszy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji wspierających
proces resocjalizacji i profilaktyki społecznej, niosących pomoc osobom wykluczonym,

•
•
•

beneficjentów wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych,
doktorantów i studentów,
oraz wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnień, profilaktyki społecznej
i resocjalizacji.
Mamy nadzieję, że debata naukowa oraz współpraca tak zróżnicowanego środowiska osób

zainteresowanych problematyką uzależnień będzie owocna.
Zapraszamy do miasta wież i róż na Zamek Książęcy w Oleśnicy.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. (czwartek, piątek) w Auli Oleśnickiego
Zamku Książęcego (ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (Karta Zgłoszenia - załącznik) i przesłanie go do
dnia 28 kwietnia 2017 r.:
• drogą elektroniczną na adres Sekretarza Konferencji dra Sławomira
Zgłoszenie
Grzesiaka: s.grzesiak@wp.pl
udziału w
• można też wypełnić druk i wysłać pocztą tradycyjną lub faksem na adres:
konferencji
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1, 50 – 527
Wrocław, tel./fax 071 367 23 16 z dopiskiem: Resocjalizacja 2017
Zgłoszenie przyjęte przez sekretarza konferencji zostanie potwierdzone na adres
mailowy podany w formularzu karty zgłoszenia.
Organizatorzy proponują następujące formy udziału w konferencji:
Forma udziału
• udział czynny (referat, komunikat, poster, głos w dyskusji)
w konferencji
• udział bierny (słuchacz)
Przewidziano następujące formy prezentacji:
• wykłady plenarne zaproszonych gości,
• referaty, komunikaty i prezentacje uczestników w grupach tematycznych
Formy
(czas wystąpienia 15-20 minut)
prezentacji
• sesja plakatowa/postery
Czas wystąpień może ulec zmianie stosownie do liczby uczestników.
Środki
multimedialne
Język obrad

Koszt udziału

W ramach obrad konferencji organizatorzy zapewniają prelegentom niezbędne
do prezentacji wystąpienia środki multimedialne, tj. rzutnik multimedialny,
komputer, prezenter.
polski
Koszt uczestnictwa w konferencji zależy od formy udziału w niej:
• czynny udział w konferencji wynosi 500 zł i obejmuje: wystąpienie (referat,
komunikat, poster, głos w dyskusji), publikację monografii po pozytywnej
recenzji wydawniczej w wersji drukowanej lub elektronicznej (egzemplarz
autorski publikacji po jej wydaniu), materiały konferencyjne i certyfikat
uczestnictwa, poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiady oraz udział w
bankiecie.
• bierny udział w konferencji (wolny słuchacz) wynosi 250 zł i obejmuje:
materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w czasie
przerw kawowych i obiady oraz udział w bankiecie.

Opłata
konferencyjna

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 28 kwietnia 2017 r. na:
• konto PLN (500 zł lub 250 zł):
Bank Zachodni WBK 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
z dopiskiem: Resocjalizacja 2017
oraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji.
Faktury będą wystawiane na osobę/instytucję dokonującą wpłaty, a ich odbiór
będzie możliwy na miejscu, w trakcie konferencji.

Publikacja

Zebrane teksty podczas konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji,
zostaną opublikowane w opracowaniu zbiorowym.
Uczestników konferencji zapraszamy do składania tekstów w formie artykułów
naukowych do dnia 30 września 2017 r. do Sekretarza Konferencji dra
Sławomira Grzesiaka na adres mailowy: s.grzesiak@wp.pl zgodnie z podanymi
wymogami edytorskimi (vide załącznik: wymogi redakcyjne).

Wykaz hoteli w Oleśnicy, o zróżnicowanej cenie i standardzie, w załączeniu
niniejszego komunikatu oraz na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki
Noclegi
Uniwersytetu Wrocławskiego w zakładce konferencje. Koszty zakwaterowania
oraz podróży nie są objęte opłatą konferencyjną.
Organizatorzy w ramach opłaty konferencyjnej zapewniają wyżywienie podczas
Wyżywienie
obrad (przerwy kawowe i obiady), a także udział w bankiecie w dniu 08.06.2017 r.
Informacje dotyczące konferencji będą dostępne na systematycznie
Strona
aktualizowanej stronie internetowej: www.pedagogika.uni.wroc.pl w zakładce:
konferencji
Nauka/Konferencje/Konferencja Zakładu Resocjalizacji
Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają:
Kontakt z
• dr Sławomir Grzesiak, 693 133 388, s.grzesiak@wp.pl
organizatorami
• dr Barbara Jezierska-Jacobson, 603 928 528, barbara.jezierska@uwr.edu.pl
Komitet Organizacyjny Konferencji
Dr Sławomir Grzesiak - sekretarz
Dr Barbara Jezierska
Dr Arkadiusz Kamiński
Kierownik Naukowy Konferencji
Dr Piotr Kwiatkowski
Dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, prof. UWr
Dr Piotr Bandosz
Mgr Adam Polański

Ufamy, że przedstawione powyżej zagadnienia spotkają się z zainteresowaniem z Państwa
strony. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji.

Noclegi
POKOJE HOTELOWE – ZAMEK KSIĄŻĘCY
(hotel polecany z uwagi na zniżki dla uczestników konferencji)
Oleśnica, ul. Zamkowa 4
tel.: +48 71 314 20 12
fax: +48 71 723 73 42
http://zamek-olesnica.pl/oferta/pokoje-hotelowe/

HOTEL PERŁA
Oleśnica, ul. Jana Sinapiusa 12
Tel: +48 71 314 35 19
http://www.hotelperla.pl/

HOTEL & RESTAURANT GARDEN
Oleśnica, ul. Podchorążych 2a
Tel: +4871 314 27 19
http://www.hotelgarden.pl/

HOTEL VIS A VIS
Oleśnica, ul. Przemysłowa 3
Tel: +48 71 399 00 99
http://www.visavis-hotel.pl/

HOSTEL CZERWONE KOSZARY
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52b
Tel: +48 732 260 260

