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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek, 28 listopada 2019 roku, Kraków, ul. Ingardena 4
9.30 - 10.00 Rejestracja
10.00 - 12.30 – część jubileuszowa
12.30 - 13.00 – przerwa kawowa
13.00 - 14.30 – sesja plenarna (wystąpienia specjalnych gości, m.in. twórców reformy samorządowej)
14.30 - 15.15 Obiad
15.15 - 16.45 – obrady w sekcjach
16.45 - 17.30 – podsumowanie obrad
18.00 Uroczysta kolacja
Piątek, 29 listopada 2019 roku, Kraków, ul. Ingardena 4 (posiedzenie zamknięte)
10.00 – 11.30 – forum dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie - część 1
11.30 – 12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 13.30 – forum dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie - część 2

PUBLIKACJE PO KONFERENCJI
- Numer specjalny czasopisma „Praca Socjalna”
- Numer specjalny czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”
- Monografia wieloautorska
WWW I E-MAIL
https://ptps.up.krakow.pl/
konferencja.20lat.pcpr@gmail.com
OPŁATY
dla
osób
zainteresowanych
czynnym
udziałem
w
z publikacją oraz uroczystą kolacją – 400 zł;
dla
osób
zainteresowanych
czynnym
udziałem
w
z publikacją – 300 zł;
dla
osób
zainteresowanych
czynnym
udziałem
w
publikacji – 200 zł;
- dla osób zainteresowanych biernym udziałem w konferencji – 50 zł.
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OPŁATĘ PROSIMY DOKONAĆ DO DNIA 15 LISTOPADA 2019 r. NA KONTO
BANKOWE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
z dopiskiem: DK-414, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-414 Jan Kowalski)
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym
zakresie.
Zgłoszenie uczestnictwa:
Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na następującej stronie internetowej
https://forms.gle/TjoRsURJAgHKLnTGA
(link dostępny także na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w
Krakowie: ptps.up.krakow.pl
CEL I OBSZARY NAUKOWE KONFERENCJI
Powiatowe centra pomocy rodzinie od chwili ich utworzenia w 1999 roku nieustannie pełnią jedną z
kluczowych ról w całym systemie pomocy społecznej w Polsce. Charakter ich zadań sprawia, że od
samego początku ich funkcjonowania odgrywały znaczącą rolę w zakresie wsparcia osób i rodzin
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w społeczeństwie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Należy tu wymienić m. in. zadania realizowane na rzecz: zapewnienia opieki i wychowania dzieciom
osieroconym, zaniedbanym i opuszczonym; usamodzielnienia osób opuszczających rodzinne i
instytucjonalne formy pieczy zastępczej; wsparcia dla osób niepełnosprawnych; przeciwdziałania
przemocy w rodzinie; zapewnienia opieki dla osób w podeszłym wieku; czy też inicjatywy podejmowane
na rzecz szeroko rozumianej integracji społecznej. Pomoc społeczna od chwili utworzenia powiatów
stanowiła jedno z najważniejszych zadań samorządu na tym szczeblu – wynika to zarówno z istoty zadań
realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, odnoszących się do wsparcia
osób i rodzin najbardziej potrzebujących, jak i z wysokości nakładów finansowych ponoszonych przez
powiaty na realizację zadań w tym zakresie.
W okresie minionych XX lat funkcjonowania PCPR-ów dokonywały się liczne przeobrażenia w
systemie pomocy społecznej. Wynikały one szczególnie z dokonujących się zmian w systemie prawnym,
wyznaczających nowe kierunki i procedury działania. Znaczący wpływ na funkcjonowanie tych jednostek
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miała także integracja Polski z Unią Europejską, która stworzyła nowe możliwości finansowania wielu
działań w obszarze pomocy społecznej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż niezależnie od
powierzonych im zadań ustawowych wykazywały się również dużą aktywnością w zakresie realizacji
działań i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, ukierunkowanych szczególnie na
rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zmieniał
się również zakres i charakter wielu problemów społecznych, Obok nieustannie występujących
problemów (bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, uzależnienia itp.) nasiliły się dodatkowe
zagrożenia związane m. in. z procesami demograficznymi (starzenie się społeczeństwa), czy też
migracyjnymi (problem uchodźców, zjawisko eurosieroctwa). Współcześnie stanowią one duże wyzwanie
nie tylko dla służb socjalnych, ale szczególnie dla organów administracji centralnej. Wynika bowiem z nich
koniecznośćposzukiwania

nowych

rozwiązań

organizacyjnych,

prawnych

oraz

finansowych,

dostosowanych do skali tych problemów, umożliwiających skuteczne rozwiązywanie, a przynajmniej
ograniczanie tych problemów.
Przypadający w 2019 roku jubileusz XX-lecia funkcjonowania PCPR-ów skłania do refleksji
zarówno nad osiągnięciami tych instytucji, jak również nad tym czego nie udało im się dokonać.
Organizowana konferencja wpisuje się w te zamierzenia i będzie stanowiła okazję do publicznej debaty
zarówno nad dotychczasową działalnością PCPR-ów, nad stanem obecnym, jak i nad ich perspektywami
rozwojowymi. Debata będzie także okazją do zastanowienia się w jakim zakresie obowiązujące w systemie
pomocy społecznej rozwiązania były skuteczne, a w jakim należy poszukiwać nowych koncepcji. Ufamy,
że wypracowane podczas konferencji wnioski będą stanowiły cenne wskazówki w kierunku dalszego
rozwoju systemu pomocy społecznej w Polsce.
Proponowane tematy dyskusji i zgłaszanych referatów:
- kształtowanie się samorządu terytorialnego w III RP i problemy z tym związane;
- pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego;
- PRCR jako element samorządu powiatowego;
- rola i funkcjonowanie PCPR-ów w systemie pomocy społecznej;
- funkcjonowanie i rozwój pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej);
- usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;
- rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- wsparcie osób w podeszłym wieku;
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;
- wspieranie cudzoziemców;
- interwencja kryzysowa;
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- współpraca PCPR z organizacjami pozarządowymi;
- współpraca PCPR z innymi organami administracji rządowej i samorządowej;
- realizacja przez PCPR-y projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej;
- kadry PCPR-ów.

Noclegi:

Poniżej przedstawiamy propozycję noclegu (25 minut pieszo od miejsca konferencji):
Akademickie Centrum Hotelowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie –
„Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9-9a, 30-150 Kraków, tel. +48 12 662 64 55, e-mail:
hotel@up.krakow.pl, krakowiak@up.krakow.pl
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