IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”
Poznań, 7 – 8 czerwca 2022 r.
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tj.
Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej,
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
Grupy Badawczej nad Różnorodnością, Równością i (Re)Integracją,
Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA oraz
Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej,
mamy zaszczyt zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze",
która odbędzie się w dniach 7 – 8 czerwca 2022 r. w Poznaniu
Konferencja jest elementem cyklicznego corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym.
Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych z
zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi wymiar poświęcony będzie działaniom podejmowanym w
tym zakresie przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, zaś trzeci wymiar stanowić
będzie prezentację działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.
Tegoroczna Konferencja, w tak wyjątkowym czasie, poświęcona będzie możliwościom w zakresie
inkluzji uchodźców jako jednemu z najistotniejszych wyzwań współczesnej polityki w Polsce. Sytuacja, z jaką
mamy do czynienia od 24 lutego br. jest bezprecedensowa i naszym obowiązkiem jest, aby w takim momencie
podjąć działania, w efekcie których możliwym będzie wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie działań
inkluzyjnych na wielu płaszczyznach. Zaangażowane powinny być zarówno środowiska naukowe, jak i władze
i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, a także organizacje trzeciego sektora, których rola w
obecnym kryzysie jest nie do przecenienia. Dlatego też rozważania powinny być prowadzone zarówno w
wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.
Zamiarem organizatorów Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza obecnych zjawisk oraz
dziedzin, w których konieczne jest podjęcie działań inkluzyjnych. Zakładamy podejście pozytywne nie
zapominając jednak o problemach związanych z różnicami kulturowymi, dyskryminacją, stereotypami i innymi
niepożądanymi zjawiskami. Wśród obszarów zainteresowania wymienić należy: rolę organizacji trzeciego
sektora (NGO), wolontariatu i samorządów, opiekę zdrowotną, edukację, zabezpieczenie społeczne, rynek
pracy, wymiar kobiecy, kulturę i sztukę, media i komunikacja, wymiar międzynarodowy. Naszą intencją jest,
aby efektem Konferencji było wypracowanie, m.in. na podstawie dobrych praktyk, pewnych modelowych,
systemowych rozwiązań, które będą mogły zostać wdrożone.
Informujemy także, iż przewidujemy możliwość wydania nadesłanych przez Państwa artykułów w
punktowanej monografii, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Osoby zainteresowane publikacją swojego
artykułu prosimy o zaznaczenie tego na formularzu zgłoszenia. Szczegóły związane z publikacją przekażemy
Państwu po Konferencji.
Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

Kontakt:

magdalena.kacperska@amu.edu.pl
politykaspoleczna21@amu.edu.pl

Ważne terminy:
Zgłoszenie udziału w konferencji do 20 maja 2022 r.

Proponowane obszary tematyczne:
1. Organizacje trzeciego sektora (NGO), wolontariat, samorządy
2. Opieka zdrowotna, pomoc psychologiczna
3. Edukacja
4. Zabezpieczenie społeczne
5. Rynek pracy
6. Kultura i sztuka
7. Media
8. Osoby starsze
9. Wymiar kobiecy
10. Wymiar międzynarodowy
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu

