
 
     

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” 

Poznań, 20 – 21 kwietnia 2020 r. 
 

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tj.  
Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  

Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA, 
mamy zaszczyt zaprosić do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze",  
która odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia 2020 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 poświęcona będzie spójności społecznej, jako jednemu z bardziej istotnych 

wyzwań dla współczesnej polityki. Działania w ramach szeroko pojętej polityki społecznej są podejmowane na 

różnych szczeblach i przez różne podmioty, co sprawia, że bywają one mniej efektywne i nie zawsze trafiają do 

osób, które powinny być ich adresatami. Niestety część potrzebujących nie ma również dostatecznej informacji 

o tym, gdzie i o jaką pomoc mogą się ubiegać. Niezwykle cenne są więc inicjatywy i rozwiązania, mające 

zapewnić większą spójność i dostępność prowadzonych działań. Dlatego też rozważania powinny być 

prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.  

Zamiarem Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza zjawisk i dziedzin, w których konieczne jest 

zapewnienie spójności działań podejmowanych przez poszczególne podmioty, również organizacje non profit. 

Wśród obszarów zainteresowania wymienić należy: usługi społeczne, starzenie się społeczeństwa, 

niepełnosprawność, ubóstwo, bezdomność, rynek pracy, mniejszości, migracje, czy też społeczną 

odpowiedzialność biznesu. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w 

trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, 

wnioski, badania i ich efekty, a także wskazać potencjalne przyszłe zagrożenia i pożądane kierunki zmian w 

zakresie prowadzenia spójnej polityki społecznej. 

Prosimy o przekazanie informacji i zachęcenie współpracowników do wzięcia udziału w Konferencji w 
celu zaprezentowania wyników prowadzonych badań oraz swoich doświadczeń. 

 
Informujemy także, iż przewidujemy możliwość wydania nadesłanych przez Państwa artykułów w 

punktowanej monografii lub jednym z naszych czasopism, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 
 

 

Z wyrazami szacunku, 

dr Magdalena Kacperska  

Komitet organizacyjny Konferencji „Polityka społeczna w XXI wieku" 

tel. 504 024 123,  e-mail: magdalena.kacperska@amu.edu.pl   

polspolxxiw@amu.edu.pl 

mailto:magdalena.kacperska@amu.edu.pl
mailto:polsposlxxiw@amu.edu.pl


 
     

 

Ważne terminy:   

Zgłoszenie udziału w konferencji do 8 marca 2020 r. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym do 

zaproszenia formularzu. Formularz oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej 

www.politykaspoleczna21.edu.pl 

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (150 zł doktoranci i studenci) i obejmuje 2 x obiad, przerwy 

kawowe, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, należy ją wnieść do 31 marca 2020 r. na podany 

w formularzu zgłoszeniowym nr konta 

BZWBK  77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz koniecznie z dopiskiem  

Cel subkonta /K00000746/ 

 

Proponowane obszary tematyczne: 

1. Usługi społeczne 
2. Osoby starsze 
3. Ubóstwo  
4. Niepełnosprawność  
5. Bezdomność  
6. Mniejszości  
7. Migranci i uchodźcy 
8. Rynek pracy 
9. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

 

http://www.politykaspoleczna21.edu.pl/

