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Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium (WSH TWP w Szczecinie)

W dniach 2 i 3 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej 
TWP w Szczecinie, odbyło się internacjonalne spotkanie konferencyjne, którego celami 
było: zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w aspekcie Nowej Pracy – Nowej Kultury, 
realizacja warsztatów dotyczących Coachingu Rodziny oraz podjęcie prac nad między-
narodowym projektem Coaching Rodziny NANK.

Inicjatorami oraz głównymi organizatorami spotkania byli: J.M.  Rektor Wyższej 
Szkoły Humanistycznej TWP w  Szczecinie prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta oraz 
dr Małgorzata Falkiewicz-Szult (US i  WSH). Ponadto w  pracach organizacyjnych 
czynnie uczestniczyli: mgr Anna Filińska oraz mgr Radosław Falkiewicz-Szult. Opiekę 
niemieckojęzyczną sprawowała mgr Beata Stelter.

Pierwszego dnia zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Frithjofa Bergmanna 
– twórcy teorii NANK Neue Arbeit – Neue Kulture (Nowa Praca – Nowa Kultura) wska-
zującej szereg możliwości i strategii radzenia sobie z wciąż transformującym się charak-
terem pracy. Przewodnim wątkiem wykładu były rozwiązania dotyczące pracy w szero-
kich jej aspektach. Zwrócono uwagę, że poprzez realizację i wykonywanie pracy spra-
wiającej zadowolenie każdy człowiek może się rozwijać i samorealizować. Minimaliza-
cja produktu oraz manufaktury to współczesny nurt, dzięki któremu ludzie samodziel-
nie mają możliwość zarabiania na siebie środków pieniężnych oraz całkowitego unie-
zależnienia się od wyzysku dużych przedsiębiorstw. NANK sygnalizuje, że ludzie sami 
powinni urzeczywistniać własne projekty dostosowane do ich wymagań i  potrzeb. 
Dzięki temu staną się wolni, niezależni, a  co najważniejsze – będą mogli realizować 
własne preferencje zarobkowe.

W wielu krajach świata tego typu inicjatywy samozatrudnienia są wspierane przez 
rządy lokalne. Daje to możliwość ekonomicznego odciążenia państwa w postaci oszczęd-
ności fi nansowych przeznaczanych na bezrobocie.

Podczas wykładu, obok prof. Frithjofa Bergmanna, przy stole prezydialnym zasiedli:
 – prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Rektor WSH TWP w Szczecinie,
 –  dr hab. Czesław Plewka, prof. WSH TWP – dziekan Wydziału Nauk Społecz-

nych WSH TWP w Szczecinie,
 –  prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – kierownik Katedry Bankowości i Finan-

sów Porównawczych WZiEU US,
 –  dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – dyrektor Instytutu Ekonomiki i Organi-

zacji Przedsiębiorstw WNEiZ US,
 –  dr Zbigniew Zychowicz – prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego 

w Szczecinie,
 –  mgr Jerzy Kotlęga – zastępca przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachod-

niopomorskiego,
 – Dipl. Päd. Gerd Neuner.

Przedstawione przez prof. Frithjofa Bergmanna tezy wzbudziły szerokie zainte-
resowanie audytorium, które chętnie podzieliło się swoimi wnioskami i refl eksjami na 
temat zaprezentowanych zagadnień. Po zakończonym wykładzie rozpoczęła się dysku-
sja, w której wzięli udział zaproszeni goście, m.in.:

 – dr Włodzimierz Puzyna – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej,
 – Bożena Górek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfi nie,
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 –  Stanisław Bartosik – prezes Uniwersytetu III Wieku w Stargardzie Szczecińskim,
 –  Monika Szmyt – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Koło-

brzegu,
 –  Daria Wąsowska – aspirant pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Kołobrzegu,
 –  Beata Karlińska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Poli-

cach,
 – Adam Burczyński – SEP Szczecin,
 –  Maria Świerczek – prezes Szczecińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego,
 – wykładowcy Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Drugiego dnia wizyty zaproszeni goście uczestniczyli w warsztatach dotyczących 
Coachingu Rodziny. Polega on na wspieraniu rodzin i towarzyszeniu im w osiągnięciu 
zamierzonych celów. To także specyfi czna forma doradztwa zawierająca w swojej streści 
wsparcie członków rodziny zarówno w problemach prywatnych, jak i zawodowych.

Celem zajęć warsztatowych było przedstawienie podstaw teoretycznych, jak 
i  prezentacja praktycznych rozwiązań metodologicznych stosowanych podczas pracy 
z rodziną. Warsztaty prowadziły: dr Mirosława Britzkow, Dipl. Psych. Andra Meier-Beh-
ling oraz Susane Jarmis.

Po zakończonych zajęciach praktycznych przystąpiono do realizacji zadań związa-
nych z zainicjowaniem międzynarodowego projektu Coaching Rodziny NANK. W pracach 
uczestniczyli:

 – prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta,
 – prof. Frithjof Bergmann,
 – dr hab. Czesław Plewka, prof. WSH TWP,
 – dr Małgorzata Falkiewicz-Szult,
 – dr Mirosława Britzkow,
 – Dipl. Päd. Gerd Neuner,
 – Dipl. Psych. Andra Meier-Behling,
 – Susane Jarmis,
 – mgr Radosław Falkiewicz-Szult.

Coaching Rodziny NANK to nowa idea powstała na bazie psychologii humani-
stycznej w oparciu o fi lozofi ę prof. Frithjofa Bergmanna. Celami projektu są m.in. akty-
wizacja rodzin niewydolnych ekonomicznie na rzecz samozatrudnienia oraz tworzenie 
i  ustawiczne wdrażanie komunikacji pomiędzy placówkami pomocy socjalnej a  tymi 
rodzinami. Ważnym elementem projektu jest również diagnoza rzeczywistych potrzeb 
pomocowych oraz kreowanie narzędzi do ich realizacji.

Międzynarodowe spotkanie odbyło się po raz pierwszy. Obie strony – polska 
i niemiecka – pozostają w stałym kontakcie oraz cyklicznie wymieniają się doświadcze-
niami związanymi z realizowanym projektem.
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