
   
Organizator  

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL 

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny ,,Rodzina, tradycja” 

Współorganizator  

Centrum Diagnozy i Terapii WSEI 

Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa) 

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL 

wraz  z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Rodziny ,,Rodzina, tradycja”, Fundacją Dzieci Niczyje 

z Warszawy oraz Psychologicznym Centrum 

Diagnozy i Terapii w Lublinie, mają zaszczyt i 

przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do 

udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – 

Warsztatowej pt. Zachowania ryzykowne – diagnoza, 

profilaktyka i terapia, która odbędzie się dnia 20 maja 

2015r. w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 

Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.  

W zamierzeniu organizatora celem konferencji jest szeroka, wieloaspektowa analiza przyczyn i 

skutków zachowań ryzykownych w grupie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również prezentacja 

dobrych praktyk – skutecznych strategii profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania zjawiskom uznawanym 

za dolegliwe społecznie.  

Zaproszenie na niniejszą konferencję organizator kieruje w sposób szczególny  do wszystkich polskich i 

zagranicznych specjalistów, którzy poprzez unikatowe badania naukowe czy praktykę zawodową, dążą do 
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     Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Warsztatowa 

Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia  



wypracowania i podjęcia skutecznych działań profilaktycznych, diagnozowania oraz leczenia „starych” i 

wciąż nowo odkrywanych  zachowań problemowych.  

Inni adresaci wydarzenia: psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy, dyrektorzy szkół terapeuci 

uzależnień, pełnomocnicy gminni ds. uzależnień, przedstawiciele samorządów gminnych, pracownicy 

socjalni, streetworkerzy, pracowników organizacji pozarządowych, profesjonalistów pracujących z dziećmi i 

młodzieżą zagrożoną uzależnieniami,  przedstawiciele ośrodków pomocy rodzinie, pracownicy poradni 

psychologicznych i pedagogicznych, Centra Pomocy Rodzinie, placówki leczenia uzależnień, ect. 

 

Wiodące obszary tematyczne konferencji: 

 Zachowania ryzykowne związane z korzystaniem z Internetu (pornografia internetowa, agresja 

elektroniczna, grooming, uzależnienie od Internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od gier 

online, IAS-internetowa aktywność seksualna, hazard online) 

 Uzależnienia czynnościowe (patologiczny hazard, uzależnienie od brania kredytów, pracoholizm, 

zakupoholizm, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od opalania się – tanoreksja, 

uzależnienie od zdrowej żywności – ortoreksja). 

 Zachowania ryzykowne związane z  rozwojem seksualnym (uzależnienie od seksu/pornografii). 

 Uzależnienia chemiczne (narkotyki, dopalacze, nikotyna, e-papierosy). 

 Zachowania ryzykowne żywieniowe (kompulsywne objadanie się, anoreksja). 

 Rodzina a zachowania ryzykowne (niewierność małżeńska, rozwód). 

 Szkoła wobec zachowań ryzykownych.  

 Praca socjalna wobec zachowań ryzykownych.  

 Zachowania ryzykowne - propozycje działań profilaktycznych. 

 

 

 

 

  
  

 



 

Formularz zgłoszenia  

udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Warsztatowej   

,,Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia ” 

Lublin, 20 maja 2015r. 

Imię i nazwisko autora/autorów:  

Tytuł i stopień naukowy:  

Afiliacja:   

Kontakt: 

a) adres email:  

b) nr telefonu:  

c) adres korespondencyjny: 
 

 

Preferowana forma udziału: □ bierny  

 
□ referat (czynny) □  poster (czynny) 

Tytuł wystąpienia (referatu/posteru):  

Abstrakt (200-250 słów)* 

 

 

 

Rezerwacja sprzętu □ rzutnik multimedialny  □ laptop 

* Prosimy o uwzględnienie powyższego schematu abstraktu oraz o przestrzeganie limitu słów. Informujemy, że największy 

dopuszczalny rozmiar plakatu to 96/230 cm. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Znane mi są uprawnienia przysługujące mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawienia. 

 



Formularz zgłoszenia udziału w warsztatach 

w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Warsztatowej   

,,Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia ” 

Lublin, 20 maja 2015r. 

Dane kontaktowe osoby zainteresowanej udziałem 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Nazwa instytucji: 

 

Adres:  

 

Telefon: 
Fax:  e-mail:  

 
ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W WARSZTATACH 

(prosimy zaznaczyć X przy wybranym warsztacie): 
 

Szkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy – Ewa Czemierowska – 

Koruba  

□ 

Seksting – profilaktyka i ochrona – Katarzyna Topolewska  □ 

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – profilaktyka i ochrona – dr Małgorzata 

Artymiak  

□ 

Konstruowanie oddziaływań profilaktycznych w ujęciu interakcyjnym – Marta 

Piechota, Mariusz Chadacz  

□ 

Pornografia internetowa – profilaktyka i ochrona – Magdalena Smaś-Myszczyszyn  □ 

 

Informacje o konferencji na stronie: www.kul.pl/aktualnosci,art_33863.html 

Sekretarz konferencji: Karolina Komsta-Tokarzewska, mail: karolina.komsta@kul.lublin.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Znane mi są uprawnienia przysługujące mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawienia. 
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Warunkiem uczestnictwa w konferencji i warsztatach jest przesłanie formularzu zgłoszenia do dnia 10 maja 2015 r. 

na adres mailowy: karolina.komsta@kul.pl. oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej (dla uczestników czynnych) w 

wysokości 150 zł oraz uczestników biernych w wysokości 100 zł do dnia 10 maja 2015r. 

Kontakt z organizatorem:  Karolina Komsta-Tokarzewska, e-mail: karolina.komsta@kul.lublin.pl 

 

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH I TERMINACH DLA UCZESTNIKÓW 
  KONFERENCJI I SESJI WARSZTATOWYCH 

 
Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji i warsztatach: 

 150 zł - Uczestnicy czynni (wystąpienie, poster): Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i 

certyfikowanych specjalistycznych warsztatach, materiały konferencyjne, udział w recenzowanej 

monografii naukowej- po otrzymaniu pozytywnej recenzji, przerwy kawowe w trakcie całej 

konferencji. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, które Uczestnik organizuje we własnym 

zakresie.  PROPOZYCJE TEMATÓW WYSTĄPIEŃ ORAZ POSTERÓW NALEŻY 

PRZESYŁAĆ DO DNIA 10 MAJA BR. NA ADRES: karolina.komsta@kul.pl. 

 100 zł – Udział bierny, udział w warsztatach: Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i 

certyfikowanych specjalistycznych warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe w trakcie 

trwania całej konferencji. 

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI  

 
 Opłatę należy wnieść na konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA   

10175000120000000023659678  z dopiskiem: KONFERENCJA, imię i nazwisko uczestnika, do dnia 10 maja 

2015r. 

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH 

 
 Opłatę należy wnieść na konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA   

10175000120000000023659678   z dopiskiem: WARSZTATY, imię i nazwisko uczestnika, do dnia 10 maja 

2015r.  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  
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mailto:karolina.komsta@kul.lublin.pl


 

MIEJSCE  

 Warsztaty odbędą się dnia 20 maja 2014r. w godzinach 12.00-14.00 w salach wykładowych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz 

bufet kawowy w trakcie trwania zajęć 

 

REJESTRACJA – KONFERENCJA I WARSZTATY  

Elektroniczna rekrutacja uczestników konferencji i warsztatów rozpocznie się dnia  15 kwietnia 

2015 roku. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy Organizatora: karolina.komsta@kul.pl z 

dopiskiem KONFERENCJA lub WARSZTATY. 

Rejestracja oraz dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji i w warsztatach– do dnia 10 

maja 2015r.  Noclegi uczestnicy opłacają w swoim zakresie, natomiast organizatorzy poczynią starania, by 

zapewnić możliwość rezerwacji noclegów względnie tanich, a o dobrym standardzie, w terminach od 19 do 

20 maja 2015 r. W kolejnych komunikatach zawierających informacje o konferencji zostaną zamieszczone 

dane kontaktowe do hoteli, które nawiążą współpracę. Koszty podróży uczestników konferencji 

pokrywają jednostki delegujące. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału.  

 
Z poważaniem 

 
 

w imieniu Organizatora  
Karolina Komsta-Tokarzewska 

Sekretarz Konferencji 
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KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

Sprawy organizacyjne i wydawnicze: Karolina Komsta-Tokarzewska, 
karolina.komsta@kul.pl 
Sekretarz konferencji: Karolina Komsta-Tokarzewska, karolina.komsta@kul.pl  
 
Telefon: (+48) 081 44 53 529 
Adres do korespondencji: Katedra Psychopedagogiki Rodziny  
                                         Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej  
                                         Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
                                         Collegium Jana Pawła II C-813 
                                         Aleje Racławickie 14 
                                         20-950 Lublin  
 

 

 

   

 

 

WAŻNE TERMINY  
 

10 maja 2015r.– przyjmowanie zgłoszeń do udziału w sesjach  plenarnych i sesjach 

posterowych 

10 maja 2015r.– ostateczny termin dokonywania płatności  

15 maja 2015r.– szczegółowa tematyka obrad w sekcjach tematycznych 

31 sierpnia 2015r. – ostateczny termin zgłaszania artykułów do recenzowanej 

monografii Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia  
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