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W trosce o profesjonalizm 

10.00-10.30

Uroczyste otwarcie regału z książkami  – „Książkowy zawrót głowy”

Opis wydarzenia: W holu głównym Instytutu Pedagogiki,  przy kanapach i automacie do kawy, wystawiony zostanie specjalnie do tego 

przygotowany regał z książkami. Cel – promowanie czytelnictwa wśród studentów. Pojawi się przestrzeń, w której książki i czasopisma 

zyskają nowe życie. Zasada jest prosta. Każdy zainteresowany  czytaniem lub zabraniem ze sobą książki na dłużej- ma na jej miejsce 

pozostawić inną. 

Organizator - Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „EmPOWERment”

W trosce o przyszłość  

Spotkania z uczniami szkolnych kół wolontariatu

Opis wydarzenia: Inauguracja cyklu spotkań promujących wśród uczniów i nauczycieli idee pracy socjalnej, jej założenia oraz pokazujące 

zakres działań realizowanych przez studentów w ramach kształcenia na kierunku praca socjalna (czas realizacji: Tydzień Pracy Socjalnej).

Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej 

Dzień wiosny dla dzieci osób osadzonych w Szczecińskim Areszcie Śledczym

Opis wydarzenia: Spotkanie ma na celu budowanie prawidłowych relacji między ojcem a dzieckiem, integrowanie przez wspólną 

aktywność skazanych i ich dzieci, wdrożenie w społeczną rolę rodzica, wyrobienie nawyku wspólnego spędzania czasu.

Organizator: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „EmPOWERment”

W trosce o naukę 

10.00-14.15

Konferencja naukowa pt. Opieka nad osobami starszymi - rozwiązania polskie i skandynawskie

Opis wydarzenia: Dni Skandynawskie są jedynym wydarzeniem w Polsce, które tak wielotorowo podkreśla współpracę ze Skandynawią 

i jest platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. 

Organizator: Urząd Miasta Szczecin we współpracy z Wydziałem Humanistycznym i Katedrą Pedagogiki Społecznej US z udziałem Koła 

Naukowego Gerontologii Społecznej.

PIĄTEK, 31 MARCA 2017, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

ul. Krakowska 71/79 Szczecin – Aula – I p.

PONIEDZIAŁEK, 3 KWIETNIA 2017 - Instytut Pedagogiki 

WTOREK, 4 KWIETNIA 2017 - Instytut Pedagogiki 

W trosce o kompetencje

11.00 - 13.00

Warsztat z psychoterapeutką o pracy z osobami z traumą i szokiem pourazowym

Opis wydarzenia: Niejednokrotnie w pracy pracownik socjalny  spotyka osoby, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Warsztaty mają na celu przygotować do pracy z osobami z traumą i szokiem pourazowym. 

15.35-17.15

Praca socjalna – przestrzeń dialogu teorii i praktyki

Opis wydarzenia: Warsztaty dla studentów Instytutu Pedagogiki na temat „Obudź się i idź do przodu”  prowadzone przez pracowników 

socjalnych  z Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach realizujących  różne programy środowiskowe  np. Pobudka- obudź swój potencjał. 

Warsztaty  poprowadzą -Anna Malinowska i Anna Maciaszek  

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Katedra Pedagogiki Społecznej

15.00-17.00

Kurs pierwszej pomocy

Opis wydarzenia: Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w razie wypadku umiałby udzielić pomocy poszkodowanym? Warsztaty te mają na 

celu pogłębienie wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, opanowanie strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy oraz  

prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia.

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna Gryf

Dzieci też bezdomne

Opis wydarzenia: Zorganizowanie kiermaszu wytworów, prac, ozdób wykonanych przez dzieci i młodzież szczecińskich placówek 

edukacyjnych oraz studentów Instytutu Pedagogiki US. Za zebrane środki dokonamy zakupu artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci 

przebywających w Domu Samotnej Matki i Dzieci w Policach. W gminie Police jest około 100 bezdomnych, wśród nich 29 dzieci.

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele”

ŚRODA, 5 KWIETNIA 2017 - Instytut Pedagogiki

Studiuj i działaj. Spotkania i mini prezentacje dedykowane studentom ostatnich lat studiów I stopnia, celem 

propagowania studiów II stopnia Pracy Socjalnej.

• Paulina Berczyńska- Refugees Szczecin- działania na rzecz uchodźców



W trosce o współpracę

8.15-10.00

Praca socjalna- przestrzeń dialogu teorii i praktyki

Opis wydarzenia: Warsztaty dla studentów Instytutu Pedagogiki na temat „Żyj pasją i pomagaj pasją” zrealizuje Katarzyna Piszczyk, 

która od wielu lat prowadzi pogotowie rodzinne  w Szczecinie 

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Katedra Pedagogiki Społecznej

Projekt socjalny „Starość? Też mnie to czeka!”

Opis wydarzenia: Projekt składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy dzięki symulatorowi starości mają możliwość poczucia 

się jak osoba starsza z różnymi dolegliwościami. Warsztaty prowadzą wspólnie osoby młode i starsze. Celem głównym tego projektu 

uczenie możliwości budowania i utrzymywania dobrych relacji z osobami starszymi.

Organizator: Koło Naukowe Gerontologii Społecznej, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora

Wyjście studyjne do:

• Jadłodzielni w Szczecinie

Opis wydarzenia: Celem wizyty studyjnej jest poznanie przykładów dobrych praktyk z zakresu pracy socjalnej.

Organizator: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „EmPOWERment”

Opis wydarzenia: Spotkania ze studentami Instytutu Pedagogiki „Studiuj i działaj” mają na celu ukazanie wielu płaszczyzn do/w działaniu 
poza uczelnią. Studiowanie to znacznie więcej niż obowiązujący plan zajęć. Działając można poznać wielu ludzi, również  siebie, spojrzeć 
na swoje życie z innej perspektywy, pokazać, że można mieć wpływ na życie osób, które potrzebują wsparcia.
Organizator: studenci i absolwenci Pracy Socjalnej

20.00-00.00

Wieczorne spotkanie integracyjne studentów Instytutu Pedagogiki pod hasłem „Daj siebie poznać” w pubie Pralnia 

W trosce o pozytywne nastawienie

9.30-11.00 

Konkurs  „EmPOWERgame”

Opis wydarzenia:  Konkurs oparty na formule programu  „Kocham Cię Polsko ” tym razem będzie spotkaniem z Pracą Socjalną. Studenci 

tego kierunku zmierzą się z nauczycielami akademickimi w konkursie wiedzy o tej profesji.

Organizator - Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „EmPOWERment”

11.30 -12.30

Spotkanie informacyjne z pracownikami socjalnymi z MOPR jako organizatorami praktyk zawodowych i przyszłymi pracodawcami

Opis wydarzenia: Prezentacja możliwości realizacji praktyk zawodowych i przyszłej pracy.

Organizator: pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Szczecinie i Katedra Pedagogiki Społecznej

14.40- 16.20

Praca socjalna- przestrzeń dialogu teorii i praktyki

Opis wydarzenia: Warsztaty dla studentów Instytutu Pedagogiki na temat „W trosce o człowieka i jego życie” prowadzone przez dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - Beatę Karlińską 

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach, Katedra Pedagogiki Społecznej

16.30-18.00

Spotkanie międzypokoleniowe „Kraina wieczności”

Opis wydarzenia: „Kraina wieczności” to cykliczne spotkania dwóch pokoleń.

Brak naturalnych przestrzeni do kontaktów wielopokoleniowych w rodzinie, w środowisku lokalnym skutkuje tym, że młodzi i starsi mało 

o sobie wiedzą i nie współpracują. Takie spotkania mają na celu przełamanie bariery wiekowej, nawiązanie dialogu międzypokoleniowego, 

przełamywanie stereotypów oraz pokazywanie obszarów, w których mogą się wspierać, uzupełniając się.

Organizator: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „EmPOWERment”

PIĄTEK, 07 KWIETNIA 2017, Instytut Pedagogiki

W trosce o zdrowie

12.00-13.00   

Fitness na zdrowie

Opis wydarzenia: Na zakończenie III Tygodnia Pracy Socjalnej w Szczecinie, zorganizowany zostanie międzypokoleniowy fitness na 

Jasnych Błoniach. Spotkanie, w którym uczestniczyć będą studenci Pracy Socjalnej US i Seniorzy Szczecińskiego Humanistycznego 

Uniwersytetu Seniora poprowadzi Ewa Drewniok- Trener personalny -absolwentka Pracy Socjalnej.

SOBOTA, 8 KWIETNIA 2017 r. 

• Magdalena Babicz - współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza

• Magdalena Czajkowska- projekt socjalny „Stop przemocy. Dziecko też człowiek.” 

• Natalia Hollińska- „Szczeciński Program Streetworkingu”- początek pedagogiki ulicy w Szczecinie

• Mateusz Juźwik, Kinga Janecka - projekt socjalny „Stop hejtowaniu”

• Klaudia Piotrowska- projekt socjalny „Starość? Też mnie to czeka!”

• Karina Wierzbicka- Piknik rodzinny - projekt profilaktyczny dla rodzin będących pod opieka PCPR w Policach

• Katarzyna Żak- współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka

CZWARTEK, 6 kwietnia 2017 - Instytut Pedagogiki


