
   
Organizator  

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL 

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

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL wraz  z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny 

,,Rodzina, tradycja”, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do udziału w 

Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo – Warsztatowej pt. Standardy pracy z rodziną w rozpadzie, która 

odbędzie się dnia 24 maja 2016r. w Auli Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.  

 Konferencja stanowi próbę spojrzenia na problematykę rodziny w rozpadzie na tle jej środowisk 

wsparcia. Poruszone zostaną  zarówno praktyczne, jak i teoretyczne aspekty pobudzające do refleksji. W 

sposób szczególny skoncentrujemy się na systemie wsparcia rodzin w rozpadzie i ich członków oraz 

spróbujemy wskazać generowane przez ten system rozwiązania, ale też dylematy, które wynikają z przyjętych 

założeń i uregulowań. W trakcie konferencji nastąpi prezentacja standardów pracy z rodziną w sytuacji 

rozpadu. W ramach spotkania zaplanowano: wykłady, panele dyskusyjne, sesje tematyczne i plakatowe 

oraz specjalistyczne warsztaty. 

Zaproszenie na niniejszą konferencję organizator kieruje w sposób szczególny  do wszystkich 

specjalistów, którzy poprzez unikatowe badania naukowe czy praktykę zawodową, dążą do wypracowania i 

podjęcia skutecznych działań na rzecz pracy z rodziną w rozpadzie. 

Inni adresaci wydarzenia: przedstawiciele oświaty, pracownicy jednostek pomocy społecznej oraz 

instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną, przedstawiciele samorządów gminnych, 

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

 

 

 

 

 

Aula Centrum Transferu Wiedzy  CTW-302 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

24 maja 2016r.  

 

     Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Warsztatowa 

Standardy pracy z rodziną w rozpadzie 



Wiodące obszary tematyczne konferencji: 

Rozpad rodziny a … 

 Sieroctwo 

 Bezdomność 

 Bezrobocie 

 Niepełnosprawność 

 Długotrwała lub ciężka choroba 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego  

 Przemoc w rodzinie 

 Alkoholizm 

 Narkomania 

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

 z zakładu karnego 

 Zdarzenia losowe 

 Praca socjalna  

 Szkoła 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

 

 

 

 

 

   

 

 



Formularz zgłoszenia udziału w warsztatach 

w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Warsztatowej  

STANDARDY PRACY Z RODZINĄ W ROZPADZIE 

Lublin, 24 maja 2016r. 

Dane kontaktowe osoby zainteresowanej udziałem 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Nazwa instytucji: 

 

 

Adres:  

 

 

Telefon: 

 

 

Fax:  e-mail:  

 
ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W WARSZTACIE 

(prosimy zaznaczyć X przy wybranym warsztacie): 
 

Szkoła wobec rozpadu rodziny – formy pracy, systemy wsparcia - dr Małgorzata Wyżlic  

(Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA) 

□ 

Jednostki  pomocy społecznej wobec rozpadu rodziny – formy pracy, systemy wsparcia –  

dr Marta Kozak (wieloletni pracownik socjalny, wykładowca akademicki) 

□ 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wobec rozpadu rodziny – formy pracy, systemy 

wsparcia– dr Małgorzata Artymiak (Dyrektor Psychologicznego Centrum Diagnozy i 

Terapii WSEI) 

□ 

 

Informacje o konferencji na stronach: www.kul.pl/aktualnosci,art_33863.html, www.rodzina-tradycja.eu 

E- mail kontaktowy do Organizatora: biuro@rodzina-tradycja.eu 

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. 

 

http://www.kul.pl/aktualnosci,art_33863.html
mailto:biuro@rodzina-tradycja.eu


 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja drogą elektroniczną (FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

udziału w konferencji dostępny na stronie: www.rodzina-tradycja.eu/news.html)  do dnia 8 maja 2016 r. 

oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 10 maja 2016r. 

Elektroniczno FORMULARZ ZGŁOSZENIA udziału w konferencji dostępny na stronie: www.rodzina-

tradycja.eu/news.html 

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH I TERMINACH DLA UCZESTNIKÓW 
  KONFERENCJI I SESJI WARSZTATOWYCH 

 
Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji i warsztatach: 

 200 zł - Uczestnicy czynni (wystąpienie lub poster, publikacja rozdziału w recenzowanej 

monografii, udział w warsztatach): 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.  

 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. 

Organizator konferencji nie wystawia faktur VAT.  

Uczestnicy konferencji i warsztatów są zobowiązani do wypełnienie i przesłania na adres 

mailowy organizatora formularza darczyńcy ( załącznik do niniejszego komunikatu)  

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI CZYNNY/BIERNY 

 
 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  

REJESTRACJA  

http://www.rodzina-tradycja.eu/news.html


MIEJSCE WARSZTATÓW 

 Warsztaty odbędą się dnia 24 maja 2016r. 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. 

 

NOCLEGI DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 

 
Noclegi uczestnicy opłacają w swoim zakresie, natomiast organizatorzy poczynią starania, by 

zapewnić możliwość rezerwacji noclegów względnie tanich, a o dobrym standardzie, w terminach od 23 do 

24 maja 2016 r. W kolejnych komunikatach zawierających informacje o konferencji zostaną zamieszczone 

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

konferencji pokrywają jednostki delegujące. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

 
 

 



KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

Sprawy organizacyjne i wydawnicze: biuro@rodzina-tradycja.eu 
 
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  
 8 maja 2016r.– elektroniczna rejestracja udziału w konferencji  i warsztatach 

Elektroniczny formularz udziału w konferencji na stronie: http://www.rodzina-

tradycja.eu/news.html 

 10 maja 2016r.– ostateczny termin dokonywania płatności  

 16 maja 2016r.– szczegółowa tematyka obrad w sekcjach tematycznych 

 31 sierpnia 2016r. – ostateczny termin zgłaszania artykułów do recenzowanej 

monografii Standardy pracy z rodziną w rozpadzie 

mailto:biuro@rodzina-tradycja.eu

