
INFORMATOR DLA UCZESTNIKÓW

„Pomoc społeczna a wyzwania ekonomii społecznej” 
XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Częstochowa 27 – 29 maja 2013 r. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą pocztową pod adres: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV,  
ul. Grunwaldzka 1/3, 42-226 Częstochowa; pocztą elektroniczną w formie e-maila – z uwzględnieniem informacji, o podanie których 

prosimy w formularzu, lub z dołączonym skanem formularza – av@fr.pl; faksem – (34) 361-42-01; kontakt telefoniczny – (34) 365-58-04

CIS, KIS, WTZ, ZAZ i spółdzielnia socjalna – w wielu miejscach kraju funkcjonują, odnotowując sukcesy. Co  zrobić, żeby taki 
sukces osiągnąć, co ogranicza i hamuje powstawanie kolejnych takich przedsięwzięć, jak poprawić efektywność podejmowanych 
działań? Na te m.in. pytania chcielibyśmy uzyskać odpowiedź podczas dorocznego spotkania pracowników pomocy społecznej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – jedynym tego rodzaju spotkaniu w Polsce. Poniżej prezentujemy projektowane 
wystąpienia oraz podstawowe informacje dla uczestników spotkania, mającego już dwunastoletnią historię. 

PROJEKTOWANE WYSTĄPIENIA 
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – projekt innowacyjny pn. „Efektywna 
i skuteczna przedsiębiorczość społeczena” – dr Halina Misiewicz, ROPS Katowice
Związki pracy socjalnej z ekonomią społeczną – dr Barbara Kowalczyk, Studium Pracy 
Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego
Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie na przykładzie Caritas Diecezji 
Kieleckiej. – ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej
Działalność centrów integracji społecznej funkcjonujących na terenie Zawiercia oraz 
prezentacja innych form pomocy – Zygmunt Knopik, MOPS w Zawierciu
Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w świetle ekonomii społecznej – Beata Kotlicka i Aneta Kowalczyk, MOPS 
w Radomsku
Partnerstwa lokalne fundamentem ekonomii społecznej na przykładzie projektu „Bielsko-
Biała łączy ludzi” – Olga Bogumił, MOPS w Bielsku Białej
Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, 
zawodowym i zdrowotnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Iwona 
Florkiewicz, MOPS w Sosnowcu
Warsztat Terapii Zajęciowej jako podmiot pośredniczący w aktywizacji społecznej 
i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, kreujący osobowość wygrywającą. 
Interpretacja w świetle teoretycznych aplikacji Analizy Transakcyjnej – Artur Sygit, WTZ 
w Koniecpolu
Ośrodek pomocy społecznej animatorem, inicjatorem, partnerem działań na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Radlina zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – Krystyna Kryszewska, OPS w Radlinie
Wykorzystanie przez pomoc społeczną możliwości podmiotów ekonomii społecznej na 
przykładzie Klubu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie – Sonia 
Marekwia, OPS w Pszczynie
Rola ośrodka pomocy społecznej w rozwoju przedsiębiorczości społecznej w oparciu 
o doświadczenia „Partnerstwa Ziemi Czarnkowskiej Ekonomii Społecznej” – Monika 
Piotrowska, GOPS w Czarnkowie
Gdyńskie doświadczenia w obszarze ekonomii społecznej – Katarzyna Stec, Jarosław 
Józefczyk, MOPS w Gdyni
Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z podmiotami ekonomii 
społecznej – Edyta Wiśniewska, MOPR we Włocławku
Aktywna integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na przykładzie 
Klubu Integracji Społecznej – Patrycja Szcześniak, MOPS w Pile
Program reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu 
korzystania z mieszkań komunalnych mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia 
– Kazimierz Kuc, MOPS w Krakowie
Holistyczny model edukacji rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym na 
przykładzie Szkoły dla Rodziców w projekcie systemowym „Rodzina bliżej siebie” 
– Joanna Bożek, ZSO nr 6 w Gdyni
Działania MOPS Częstochowa na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społecznie 
– korzyści ze współpracy CIS i KIS – Barbara Mizera, MOPS w Częstochowie
Rola KIS w systemie wsparcia ekonomii społecznej – Michał Cichocki, MOPR w Poznaniu
Współpraca pracowników socjalnych (ośrodków pomocy społecznej) z podmiotami zatrud-
nienia socjalnego – szanse i niewykorzystane możliwości – Paweł Wiśniewski, Konwent 
CIS i KIS
Spółdzielnia socjalna szansą na reintegrację społeczną i zawodową osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym – Marcin Paruzel, Koło Naukowe Ekonomii 
Społecznej w Opolu, prezes Fundacji Inspiracja

Konferencja tradycyjnie odbywa 
się w kompleksie Klasztoru 
Jasnogórskiego. 
Zakwaterowanie uczestników 
następuje w Domu Pielgrzyma 
w pokojach dwuosobowych 
z łazienkami. Po wcześniejszym 
uzgodnieniu z OKSPiS Centrum 
AV istnieje możliwość zakwa-
terowania w pokoju jedno- lub 
trzyosobowym. 

Posiłki dla uczestników konferencji  
przygotowuje Bar „Kuchnia Polska” usytuowany 
naprzeciw wjazdu na parking Domu Pielgrzyma 
od strony ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego. 
Pomieszczenia są klimatyzowane.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

MSZA ŚW. W INTENCJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH  
Tradycyjnie dla częstochowskich konferencji zaplanowano Mszę św. w intencji 
pracowników socjalnych. Msza zostanie odprawiona we wtorek 28.05. o godz. 
9.30 w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem. 

Sesję inauguracyjną zapla-
nowano w odrestaurowanym 
zabytkowym wnętrzu Kaplicy 
Różańcowej, udostępnionej dwa 
lata temu dla osób odwiedzają-
cych jasnogórskie sanktuarium. 
Sala jest dobrze nagłośniona, 
klimatyzowana, posiada wypo-
sażenie audiowizualne.

Sesje wtorkowe i środowa zwykle 
odbywają się w Sali Koneferencyjnej 
Domu Pielgrzyma, gdzie jest możliwość 
zorganizowania bufetu kawowego. Sala 
jest nagłośniona, posiada wyposażenie 
audiowizualne.

Pokoje zostały gruntownie odnowione i zmo-
dernizowane. 

Prosimy o przesyłania zgłoszeń najpóźniej do 20.05.2013 r.



KTO JEST KIM?
– AUTORZY WYSTĄPIEŃ PREZENTOWANYCH PODCZAS 

XIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE  
27-29.05.2013 r.

DR HALINA MISIEWICZ – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, 
dr nauk ekonomicznych, mgr psychologii, długoletni praktyk w obszarze zarządzania 
instytucjami publicznymi, uczestnik prac Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
Województwa Śląskiego. 

PREZENTOWANY TEMAT: „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – projekt innowacyjny  
pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”

DR BARBARA KOWALCZYK – wykładowca w Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego. 
Pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w latach 
1991-2006. Obecnie jest doradcą dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie w projekcie systemowym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Katowicach, uczestniczyła jako ekspert w projekcie „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej (zadanie 2: Działania w zakresie wdrażania 
standardów pracy socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej). 
Była członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

PREZENTOWANY TEMAT: „Związki pracy socjalnej z ekonomia społeczną”

PAWEŁ WIŚNIEWSKI – prawnik, ekspert ds. zatrudnienia socjalnego, działacz społeczny. Prezes 
Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oddział w Lublinie, członek Rady 
Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, członek Rady Programowej 
ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor i uczestnik, doradca 
i ekspert wielu projektów z zakresu ekonomii społecznej, aktywnych form przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej oraz projektów systemowych 
realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu 
szeroko rozumianej ekonomii społecznej, członek komisji konkursowych oceniających 
projekty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

PREZENTOWANY TEMAT: „Współpraca pracowników socjalnych (ośrodków pomocy społecznej) z podmiotami 
zatrudnienia socjalnego – szanse i niewykorzystane możliwości”

BARBARA MIZERA – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. 
Nagrodzona indywidualną nagrodą Ministra Polityki Społecznej w 2008 roku za pomoc 
poszkodowanym mieszkańcom gminy Kłomnice. Radna Rady Powiatu Częstochowskiego.

PREZENTOWANY TEMAT: „Działania MOPS w Częstochowie na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społecznie 
– korzyści ze współpracy CIS i KIS”

MICHAŁ CICHOCKI – z wykształcenia i pasji – filozof, z potrzeby zmieniania świata
– działacz społeczny. Zaangażowany w realizację programów i projektów dotyczących 
profilaktyki wykluczenia społecznego i promocji ekonomii społecznej. Szczególnie związany
z działalnością klubów i centrów integracji społecznej na terenie Poznania. Obecnie kieruje 
Zespołem ds. realizacji projektu systemowego w MOPR w Poznaniu. 

PREZENTOWANY TEMAT: „Rola KIS w systemie wsparcia ekonomii społecznej”



SONIA MAREKWIA – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie od 2004 roku, 
od 18 lat w pomocy społecznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika 
pracy socjalnej, podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji w pomocy społecznej, 
psychologii zachowań społecznych, kontynuuje w zakresie mediacji i negocjacji. 
Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Pszczynie, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pszczynie i Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Pszczynie, wolontariusz 
w Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie. Pasje i zainteresowania: książki w każdej ilości, 
motocykle, narty.

PREZENTOWANY TEMAT: „Wykorzystanie przez pomoc społeczną możliwości podmiotów ekonomii społecznej na 
przykładzie Klubu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie”

ZYGMUNT KNOPIK – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu od 1997 
roku. Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, prezes Fundacji „Podziel się z innymi”  
im. Henryki Rudzkiej.

PREZENTOWANY TEMAT: „Działalność centrów integracji społecznej funkcjonujących na terenie Zawiercia oraz 
prezentacja innych form pomocy”

ANETA KOWALCZYK – inspektor ds. aktywizacji zawodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radomsku. Mgr doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, ma za sobą 
studia podyplomowe z zarządzania i kierowania placówkami pomocy społecznej oraz 
opiekuńczo-wychowawczymi, a także z wykorzystywania funduszy unijnych. Zaczynała 
pracę w Zarządzie Rejonowym PCK, od 2005 roku pracuje w MOPS w Radomsku. Jest 
kuratorem społecznym oraz członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dzieci „Pomagajmy razem” 
w Radomsku.

PREZENTOWANY TEMAT: „Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w świetle ekonomii społecznej”

KRYSTYNA KRYSZEWSKA – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, pedagog, 
pracownik socjalny, związana z pomocą społeczną od ponad 30 lat, działacz samorządowy 
i pozarządowy, inicjatorka powstania i współzałożycielka m.in. stowarzyszeń: Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku (CRIS), „Radlińska przystań”, „Radlińskie 
Biuro Porad Obywatelskich”, federacji „Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu 
Zachodniego”, od 2005 r. członek komisji konkursowych z zakresu realizacji zadań 
publicznych Województwa Śląskiego, m.in. w dziedzinie polityki społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień (alkoholowych, narkotykowych). Nagrodzona przez 
Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (V 2012 r.) oraz medalem srebrnym za długoletnią 
służbę (XI 2011 r.), wyróżniona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (XI 2010 r.), otrzymała nagrodę 
im. H. Radlińskiej dla najlepszych animatorów społecznych (IX 2012 r. ), nadawaną przez 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek EFS. OPS w Radlinie, 
którym kieruje, posiada certyfikat jakości CWAL CAL.

PREZENTOWANY TEMAT: „Ośrodek pomocy społecznej animatorem, inicjatorem, partnerem działań na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej mieszkańców Radlina zagrożonych wykluczeniem społecznym”

PATRYCJA SZCZEŚNIAK – pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pile. Absolwentka politologii o specjalności praca socjalna i administracja europejska oraz 
stosunków międzynarodowych o specjalności współpraca europejska. Obecnie doktorantka 
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół tematyki bezpieczeństwa narodowego, 



szczególnie bezpieczeństwa socjalnego oraz polityki społecznej, głównie systemów pomocy 
społecznej w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

PREZENTOWANY TEMAT: „Aktywna integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na przykładzie 
Klubu Integracji Społecznej”

KS. PRAŁAT STANISŁAW SŁOWIK – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej od 24 lat, organizator 
pomocy dla dzieci, osób chorych i bezdomnych, członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, laureat Nagrody Kielc za 2004 rok dla osób szczególnie zasłużonych dla 
rozwoju i promocji miasta. Ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a także zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Biznesu 
w Nowym Sączu. Nadzoruje funkcjonowanie 60 różnych placówek pomocy w dziedzinie 
usług medycznych, pomocy społecznej, wychowania dzieci i młodzieży oraz aktywizacji 
bezrobotnych i pomocy bezdomnym. Zorganizował sieć placówek charytatywnych 
w województwie świętokrzyskim i małopolskim. Jest autorem wielu opracowań z dziedziny 
bezdomności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu itp. Był inspiratorem i twórcą 
wielu organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce. Jest 
członkiem władz m.in. kieleckiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. Wykładowca na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 
w Kielcach.

PREZENTOWANY TEMAT: „Wieloaspektowa i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie na 
przykładzie Caritas Diecezji Kieleckiej”

KATARZYNA STEC – ekonomistka, pracownik pomocy społecznej, obecnie zastępca dyrektora 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, odpowiedzialna za działania w obszarze 
wsparcia osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Od 2001 roku związana 
z tematyką wsparcia społecznego, zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych na 
poziomie lokalnym i regionu. Współautorka i koordynatorka projektów i inicjatyw na rzecz 
społeczności lokalnych, w szczególności seniorów  
– w latach 2003-2007 koordynatorka Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Współautorka Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gdyńskiego 
Planu Inkubacji Podmiotów Ekonomii Społecznej, zaangażowana w prace gdyńskich 
zespołów zadaniowych w tematyce ekonomii społecznej i partycypacji społecznej. 

JAROSŁAW JÓZEFCZYK – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 
do spraw wsparcia osób bezdomnych i rynku pracy, pracownik socjalny. Uzyskał dyplom 
studiów filozoficznych UMK. Od 1998 roku związany zawodowo z pomocą społeczną,
współtwórca lokalnych planów strategicznych w obszarze polityki społecznej Gdyni w tym 
Gdyńskiego Planu Inkubacji Podmiotów Ekonomii Społecznej, Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych i programów w obszarze bezdomności, zatrudnienia i spójności 
społecznej. Animator pracy projektowej w gdyńskiej pomocy społecznej, koordynator 
projektów i inicjatyw na rzecz gdyńskich społeczności lokalnych. 

PREZENTOWANY TEMAT: „Gdyńskie doświadczenia w obszarze ekonomii społecznej”

EDYTA WIŚNIEWSKA – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku. 
20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej w tym na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. Wykładowca, 
opiekun praktyk w zawodach: opiekun osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, 
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej. Organizatorka 
placówek środowiskowych i wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 
zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandia”. 
Inicjatorka i współinicjatorka licznych działań obywatelskich, m.in. projektów na rzecz 



osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Menadżerów i Organizatorów Pomocy Społecznej 2003-2007; projektów 
na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu z województwa kujawsko-
pomorskiego realizowanych przez Stowarzyszenie ,,Homo Homini 2006-2008”; budowanie 
partnerstwa i wsparcia na rzecz osób starszych z gminy miejskiej i wiejskiej Włocławek 
Szpetal Górny oraz partnerstwa i wsparcia międzypokoleniowego Włocławek Osiedle 
Południe – Bydgoszcz Osiedle Fordon 2012. 

PREZENTOWANY TEMAT: „Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z podmiotami ekonomii 
społecznej”

OLGA BOGUMIŁ – pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-
Białej, obecnie w Dziale Ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii. Ukończyła 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia licencjackie o specjalności praca socjalna, 
następnie studia magisterskie organizowanie społeczności lokalnej. W ramach projektu 
systemowego pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi” zajmuje się prowadzeniem Programu 
Aktywności Lokalnej, w którym animuje społeczność lokalną osiedla Śródmieście Bielsko.

PREZENTOWANY TEMAT: „Partnerstwa lokalne fundamentem ekonomii społecznej na przykładzie projektu „Bielsko Biała 
łączy ludzi”

MONIKA PIOTROWSKA – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, 
absolwentka Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp., 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (kierunek pedagogika pracy socjalnej), 
Studiów Podyplomowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (organizacja pomocy 
społecznej i pracy socjalnej), Studiów Podyplomowych Małopolskiej Szkoły Administracji 
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ekonomia społeczna). Od 17 lat 
związana z pomocą społeczną, koordynatorka projektów systemowych realizowanych przez 
ośrodki pomocy społecznej w Trzciance i Czarnkowie. Współautorka i ekspert kluczowy 
projektu pt. „Centrum Ekonomii Społecznej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.
Laureatka: Wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie 
rozwiązania w pomocy społecznej w 2011 r., nagrody głównej Marka Siwca – posła do 
Parlamentu Europejskiego – tytułu Euro Lady 2010 r. w konkursie dla przedsiębiorczych 
kobiet, które pozyskały i wykorzystały środki z funduszy unijnych. Autorka publikacji 
z zakresu ekonomii społecznej, działań w partnerstwie i integracji środowisk.

PREZENTOWANY TEMAT: „Rola ośrodka pomocy społecznej w rozwoju przedsiębiorczości społecznej w oparciu 
o doświadczenia „Partnerstwa Ziemi Czarnkowskiej Ekonomii Społecznej”

KAZIMIERZ KUC – pracownik socjalny MOPS w Krakowie, kierownik KIS Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Z wykształcenia mgr teologii KUL, studia 
podyplomowe z psychologii i psychoterapii, dziennikarstwa i ekonomii społecznej. Posiada 
30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako salezjanin, psychoetrapeuta, dyrektor ośrodka 
prowadzonego przez NGO, oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. Autor czterech 
wydanych książek. Działacz społeczny pełniący funkcje we władzach m.in. MONAR, TPD, 
Ruchu Światło-Życie. Nagradzany: nagrodą MPiPS za wybitne osiągnięcia w zakresie 
pomocy społecznej, „Polcul Fundation” za prace społeczne na terenie Krakowa; tytułami: 
Człowiek Roku i Krakowianin Roku 1994. 

PREZENTOWANY TEMAT: „Program reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu 
korzystania z mieszkań komunalnych mający na celu pomoc w spłacie zadłużenia”



JOANNA BOŻEK – pedagog, doktorantka nauk humanistycznych w zakresie psychologii UG. 
Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w środowisku szkolnym i poza nim. Współpracuje 
z instytucjami wspierającymi rodzinę. Twórca i realizator wielu projektów edukacyjnych 
i wychowawczych. Zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz gdyńskiego 
hospicjum. Felietonistka w piśmie specjalistycznym „NeuroPozytywni”. Zajmuje się analizą 
środowisk osób chorujących na SM, bada relacje i więzi na przykładzie syndromu DDD. 
Współpracuje z Gdyńską Akademią Młodych przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Wyróżniona przez dyrekcję MOPS w Gdyni, Hospicjum im. Św. Wawrzyńca oraz władze 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW.

PREZENTOWANY TEMAT: „Holistyczny model edukacji rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie 
Szkoły dla Rodziców w projekcie systemowym „Rodzina bliżej siebie”

DR MACIEJ MĄCZYŃSKI – nauczyciel w Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
w Czeladzi oraz prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza  
W. Pileckiego w Oświęcimiu, gdzie zaplanowano otwarcie kierunku studiów praca socjalna.

PREZENTOWANY TEMAT: „Pojęcie ekonomii społecznej a prawa społecznego”

PAWEŁ CZERWIŃSKI – instruktor terapii zajęciowej WTZ w Koniecpolu. Współpracuje 
z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami 
pedagogiki. Autor kilkunastu artykułów naukowych w takich czasopismach jak: 
„Wychowawca”, „Wychowanie na co dzień”, „Edukacja i dialog”. Czynnie uczestniczył 
w 11 konferencjach naukowych w tym w 3 międzynarodowych. Współautor „Poradnika dla 
wychowawcy kolonijnego”. W roku 2013 rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząc warsztaty szkoleniowe 
w zakresie komunikacji interpersonalnej.

PREZENTOWANY TEMAT: „Warsztat Terapii Zajęciowej jako podmiot pośredniczący w aktywizacji społecznej 
i zawodowej osób z niepełnosprawnością, kreujący osobowość wygrywającą”

IWONA FLORKIEWICZ – od 22 lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sosnowcu, od 2010 roku zajmuje stanowisko specjalisty pracy socjalnej ds. koordynacji 
KIS działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Ukończyła 
studia na kierunku pedagogika społeczna – praca socjalna, następnie podyplomowe: 
zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu 
pracy socjalnej, ekonomii społecznej, komunikacji społecznej i mediacji. Posiada bogate 
doświadczenie w pracy z rodziną i jednostką. Od wielu lat udziela się społecznie jako kurator 
dla osób dorosłych, była ławnikiem do spraw rodzin i nieletnich. Posiada uprawnienia 
mediatora rodzinnego.

PREZENTOWANY TEMAT: „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze 
społecznym, zawodowym i zdrowotnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

MARCIN PARUZEL – praktyk ekonomii społecznej, choć większość życia zawodowego 
spędził w profesji dziennikarza. Związany z organizacjami pozarządowymi od czasów 
licealnych (lata osiemdziesiąte XX wieku), kiedy brał udział w dynamicznym rozwoju sieci 
klubów i stowarzyszeń science-fiction. Później pogłębiał znajomość tajników pozarządówki
w stowarzyszeniach i fundacjach działających w sferze kultury. Od 2010 roku zajmuje się 
spółdzielczością socjalną. Prezesuje Fundacji Inspiracja, działa w Kole Naukowym Ekonomii 
Społecznej w Opolu.

PREZENTOWANY TEMAT: „Spółdzielnia socjalna szansą na reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”



Rok 2001
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych odbyła się w 2001 

roku. Temat spotkania, jakie odbyło się w drugiej dekadzie czerwca, brzmiał: „Efek-
tywność działań jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Projekt socjalny 
od pomysłu do realizacji”. 

Rok 2002
Konferencja w roku 2002 odbywała się pod hasłem: „Starość w strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych”, a imprezą towarzyszącą była „Jasno-
górska Wystawa Prac Pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej”. 

Rok 2003
W roku 2003 od 26 do 28 maja gościliśmy w Częstochowie rekordową liczbę 

uczestników – ok. 400 osób – na III Konferencji. Jej temat: „Pomoc społeczna 
i praca socjalna w jednoczącej się Europie. Nowe wyzwania dla pracowników 
socjalnych w Polsce”, miał związek z podjętymi przez nasz kraj staraniami o przy-
stąpienie do Unii Europejskiej.

Rok 2004
Temat spotkania, jakie odbyło się w czerwcu 2004 r., brzmiał „Pracownik socjal-

ny wobec współczesnych kwestii społecznych”. Podczas tej konferencji zrodziła 
się myśl wydania publikacji, która traktowałaby o współczesnych wyzwaniach, jakie 
stoją przed środowiskiem pomocy społecznej, a w szczegolności przed pracownika-
mi socjalnymi.

Rok 2005
Myślą przewodnią konferencji w roku 2005 było „Lokalne rozwiązywanie pro-

blemów społecznych”. Pomoc społeczna pracowała nad pierwszymi strategiami 
rozwiązywania problemów społecznych, wybierając taki temat spotkania w Czę-
stochowie, organizatorzy pragnęli stworzyć platformę wymiany doświadczeń, jakie 
zdobyli pracownicy jednostek pomocy szczebla gminnego i powiatowego podczas 
realizacji tych nowych zadań.

Rok 2006
VI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych odbyła się w Częstocho-

wie od 12 do 14 czerwca 2006 roku. Przebiegała pod hasłem „Bezpieczeństwo 
socjalne rodziny i integracja społeczna wyzwaniami dla polskiego systemu 
polityki społecznej”. 

Rok 2007
„Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej – oczywistość czy wy-

zwanie?” to z kolei temat VII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych, 
która odbyła się w Częstochowie od 4 do 6 czerwca 2007 roku. 

Rok 2008
W roku 2008 temat konferencji, która odbyła się od 9 do 11 czerwca, nawiązy-

wał do etycznych aspektów działań pomocy społecznej i brzmiał: „Praca socjalna 
a potrzeba poszanowania ludzkiej godności”. Program konferencji rozszerzono 
o otwarte posiedzenie Rady Pomocy Społecznej, które zdominowała dyskusja nad 
projektem ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. 

Rok 2009
IX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych odbyła się od 8 do 10 

czerwca 2009 roku. Temat konferencji – „Marginalizacja i wykluczenie społeczne 
jako obszar działań pracownika socjalnego” – nawiązywał do Decyzji Parlamentu 
i Rady UE z dnia 22 października 2008 r., na mocy której rok 2010 ustanowiono Eu-
ropejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, i można było ten 
konferencyjny temat traktować jako pewne wprowadzenie w europejską inicjatywę. 

Rok 2010
Jubileuszowa, X Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych pod ha-

słem „Praca z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” odbyła się od 31 
maja do 2 czerwca 2010 roku i nawiązywała tematycznie do poprzedniczki. Znako-
mitym pretekstem do kontynuacji tematu były realizowane działania w państwach 
UE w roku 2010 w ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego i integracji społecznej. 

Rok 2011
XI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w 2011 roku miała te-

mat wiodący: „Pomoc społeczna i praca socjalna w sytuacjach kryzysowych”. 
W związku z włączeniem kwestii wolontariatu jako wsparcia pomocy instytucjonalnej 
w nurt konferencyjnej dyskusji organizatorzy XI OKPS otrzymali zgodę na wykorzysta-
nie logo Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w ramach działań propagujących 
aktywność wolontariacką.

Rok 2012
XII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w 2012 roku to dyskusja 

wokół tematu: „Pomoc i interwencja – dwa obszary działań pracownika socjal-
nego – obraz faktyczny i medialny”

Organizatorzy
Organizatorami spotkań w Częstochowie są od wielu lat: Ośrodek Kształcenia 

Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Zakład 
Pracy Socjalnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Ośrodek Kształcenia 
Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Pracowników Służb Społecz-
nych w Czeladzi. W działania organizacyjne włącza się również Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie.

Patronaty
Spotkania są organizowane pod patronatem resortu polityki społecznej oraz władz 

samorządowych miasta i powiatu. 

Cel konferencji
Ogólnopolskie Konferencje Pracowników Socjalnych są okazją do wymiany do-

świadczeń praktyków pomocy społecznej i prezentacji wyników badań pracowników 
naukowych zajmujących się kwestiami polityki społecznej oraz problematyką funk-
cjonowania pomocy społecznej. 

Publikacje
Konferencyjne wystąpienia publikowane są co roku na łamach dwumiesięczni-

ka „Problemy Społeczne”. Materiały konferencji z roku 2002 i 2003 złożyły się na 
obszerną publikację książkową: „Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca 
socjalna. Wymiar polski i europejski” pod redakcją Jerzego Krzyszkowskiego 
i Ryszarda Majera, z kolei referaty konferencji z roku 2004 i 2005 weszły do książki  
„Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z do-
świadczeń krajowych i europejskich” pod redakcją Krzysztofa Piątka i Jerzego 
Krzyszkowskiego. 

Wymiar duchowy
Częstochowskie konferencje dbywają się w obiektach Jasnogórskiego Sanktu-

arium, stąd też ich uczestnicy mogą wziąć udział w mszach św. odprawianych co-
rocznie w intencji wszystkich pracowników socjalnych. 

Dwanaście lat za nami

Częstochowskie spotkania środowiska  
pomocy społecznej

Sugerowane obszary tematyczne wystąpień:
– wykorzystanie przez pomoc społeczną możliwości podmiotów ekonomii spo-

łecznej, takich jak Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 
Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółdzielnie 
socjalne; 

– działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym podejmowanymi przez jednostki pomocy samo-
dzielnie i w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi; 

– doświadczenia w realizacji aktywnej polityki społecznej; 
– trudności we wdrażaniu w życie założeń ekonomii społecznej; 
– bariery prawne uniemożliwiające efektywne wykorzystanie narzędzi ekonomii 

społecznej w realizacji zadań ciążących na jednostkach pomocy społecznej; 
– uwarunkowania kulturowe i mentalne, które mogą być przeszkodą w dostoso-

waniu do polskich warunków wzorców sprawdzających się w innych krajach; 
– promocja i upowszechnianie podejmowanych działań. 

„Pomoc społeczna a wyzwania ekonomii społecznej”

XIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych 
odbędzie się od 27 do 29 maja 2013 roku. Jej temat wiodący: 




