Praca socjalna wsparciem w zdrowieniu
28 listopada wtorek, 9.00 – 15.00
Gdynia, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny,
al. Zwycięstwa 96/98, sale budynek III, sala F, H

Seminarium
Zapraszamy na seminarium będącym kontynuacją dyskusji nad kliniczną pracą socjalną w 2016 r.
w Gdyni. Istotnym jest fakt, że seminarium i praca warsztatowa odbędzie z udziałem osób
z doświadczeniem kryzysu psychicznego - uczestnikami projektu Ekspert przez Doświadczenie.
Seminarium poprowadzą: Hubert Kaszyński i Olga Maciejewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu.
Program:
9.00 – 11.00 SESJA
Sesja warsztatowa z uczestnikami projektu Ekspert przez Doświadczenie
Sesja warsztatowa – Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego – jakiego wsparcia
potrzebuje odpowiedzialny sojusznik zdrowienia ?
11.00 – 15.00
Warsztaty w 4 obszarach tematycznych, które pomogą zrozumieć rolę klinicznej pracy socjalnej:
1) po co jest praca socjalna z osobą doświadczoną? (pytanie o sens);
2) jak mamy pracować? (pytanie o metodę);
3) jacy powinniśmy się stawać? (pytanie o rozwój kompetencji);
4) zasady współpracy z doświadczonymi (pytanie o etykę).
Wykład „Kliniczna praca socjalna w działaniu” – Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska.
Liczba miejsc ograniczona. Seminarium skierowane do 25 pracowników służb społecznych
Zgłoszenia: p.harhaj@mopsgdynia.pl
organizatorzy

patronat honorowy

Seminarium realizowane w ramach kampanii społecznej „Odmień swoją głowę na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń
psychicznych. Współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dr hab. Hubert Kaszyński - Socjolog, kliniczny pracownik socjalny, adiunkt
z habilitacją w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię
społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku wiceprzewodniczący
Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie oraz od 2016 roku doradca ds.
profesjonalizacji pracy socjalnej Polskiej Federacji Związkowej Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej. Współtwórca i koordynator wieloletniego
krakowskiego projektu szkoleń promujących zdrowie psychiczne bazujących
na znaczeniu bezpośredniego kontaktu z osobami z doświadczeniem trudności emocjonalnych. Badawczym celem
projektu jest identyfikacja i krytyczna analiza kluczowych aspektów działalności edukacyjnej, która umożliwiają
tworzenie otwartych (nieopresyjnych) przestrzeni dialogu, mających znaczenie redukowaniu piętna związanego ze
zdrowiem psychicznym, ale również w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników
socjalnych.

mgr Olga Maciejewska - jest doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, absolwentką pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz polityki
społecznej
na
Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Członek
Instytutu
Terapii
i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Związana z Kołem Naukowym Studentów Pracy
Socjalnej UJ, od roku 2015 pełni w nim funkcję Wiceprzewodniczącej. Od 2016 roku jest
Sekretarzem redakcji Zeszytów Pracy Socjalnej wydawanych przez Instytut Socjologii UJ.
Współpracuje z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej, w której pełni funkcję doradcy ds. edukacji w obszarze pracy socjalnej oraz
współpracy ze studentami kierunku praca socjalna. Jej naukowe zainteresowania
i aktywności skoncentrowane są wokół problematyki promocji i ochrony zdrowia psychicznego, inicjatyw
samopomocowych, idei wzmacniania relacyjnego wymiaru edukacji i systemu wsparcia, resocjalizacji.

