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Międzynarodowa konferencja naukowa w Brnie (Czechy)

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie aktywnie współpracuje na niwie nauko-
wo-badawczej z dwoma polskimi ośrodkami naukowymi, których przedstawiciele wchodzą 
w  skład Rady Naukowej tej uczelni. Uniwersytet Śląski reprezentują: dr hab. Ewa Jarosz, 
profesor UŚ oraz prof. dr hab. Ewa Syrek, zaś Pedagogium WSNS w  Warszawie: dr hab. 
Marek Konopczyński, prof. Pedagogium, dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium, 
prof. dr hab. Tadeusz Pilch oraz dr hab. Mikołaj Winiarski, prof. Pedagogium.

Owocem tej współpracy jest między innymi międzynarodowa konferencja naukowa 
pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, pt.: „Pedagogika społeczna w kontekście etapów 
życia człowieka”, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku w Brnie.

Głównym organizatorem konferencji był  Instytut Studiów Interdyscyplinarnych 
w  Brnie (Institut Mezioborových Studií v Brně), zaś współorganizatorami: Katedra Pe-
dagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Univerzi-
ta Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta oraz Pedagogium – Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie. 

Przedmiotem konferencji była analiza społeczno-kulturowych i środowiskowych deter-
minantów życia człowieka na różnych jego etapach. Podjęta problematyka oscylowała wo-
kół następujących problemów: dzieci i  młodzież – perspektywy i  zagrożenia rozwojowe; 
dorosłość – szanse i bariery sukcesu życiowego; seniorzy – potrzeby i determinanty uczest-
nictwa społecznego.

Opracowała Beata Maria Nowak

Podlaskie Forum Resocjalizacji pt.: 
„Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu 

środków wychowawczych wobec nieletnich – stan i perspektywy”

Dnia 23 kwietnia 2013 roku w  Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w  Białymstoku 
odbyło się Podlaskie Forum Resocjalizacji, którego myśl przewodnią stanowiły obrady teo-
retyków i praktyków, zogniskowane wokół tematu: „Rola organizacji pozarządowych w wy-
konywaniu środków wychowawczych wobec nieletnich – stan i  perspektywy”. Inicjatywa 
ta powstała w  ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku, Zakła-
du Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, PEDA-
GOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz 
Integracji Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla” w Białymstoku. Podlaskie Forum Re-
socjalizacji zostało również objęte honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Wo-
jewody Podlaskiego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.
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Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno wskazu-
jąc na ogromne znaczenie współpracy różnorodnych ośrodków, placówek, organizacji po-
zarządowych w  kształtowaniu młodego pokolenia oraz podkreślając wartość oddziaływań 
resocjalizacyjnych w procesie wychowawczym nieletnich. 

W obradach plenarnych uczestniczyli:
 — sędzia Monika Lewoc z Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa 

Sprawiedliwości, która wskazała i  omówiła istotne zmiany, jakie nastąpiły w  ustawie 
o  postępowaniu w  sprawach nieletnich oraz zanalizowała dane statystyczne dotyczą-
ce stosowania środków wychowawczych wobec nieletnich. Na zakończenie swojego 
wystąpienia, prelegentka odniosła się do zagadnienia organizacji pozarządowych i  ich 
znaczenia w  procesie wykonywania środków wychowawczych wobec nieletnich, wy-
mieniając przy tym działające w  Polsce organizacje założone przez pracowników za-
kładów poprawczych i  schronisk dla nieletnich;

 — dr Beata Czarnecka-Dzialuk, której wystąpienie dotyczyło procedur reagowania na 
przestępczość i  demoralizację nieletnich oraz roli sprawiedliwości naprawczej, która 
posiadając znaczenie resocjalizacyjne, może spełniać warunki podstawowych działań 
wychowawczych. Prelegentka zwróciła uwagę na niską świadomość prawną młodzieży, 
będącą przyczyną popełniania wielu czynów karalnych, a także na konieczność zmian 
w  reagowaniu na przestępczość nieletnich oraz potrzebę nowelizacji dotyczącego ich 
prawa;

 — Beata Goworko-Składanek z Sądu Rejonowego w Białymstoku, której wystąpienie do-
tyczyło praktycznego aspektu stosowania środków wychowawczych w  postępowaniu 
w sprawach nieletnich;

 — Agnieszka Sikora – Prezes Zarządu Fundacji „po DRUGIE”, referująca zagadnienie 
macierzyństwa w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt. W konkluzji Pani Pre-
zes wskazała na potrzebę stworzenia w placówkach resocjalizacyjnych wyspecjalizowa-
nych oddziałów dla nastoletnich matek;

 — Tomasz Szczepański reprezentujący Ogólnopolską Sieć Organizacji Streetworkerskich 
OSOS, wskazał na znaczenie pracy ulicznej, jako narzędzia zmiany społecznej dzie-
ci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Akcentował przy tym, iż street-
working jest metodą wspierającą działania innych instytucji, zajmujących się edukacją 
i wychowaniem, bazującą na naturalnym potencjale każdej jednostki, oddziaływaniach 
w  jej środowisku, opartych na relacji pełnej zaufania, poczucia bezpieczeństwa i  sza-
cunku;

 — asp. Robert Ćwikowski i  wiceprezes stowarzyszenia Marzanna Grabarczyk, prezen-
tujący projekt Komendy Wojewódzkiej Policji i  Stowarzyszenia „Przyjaciele z  Osie-
dla”, zatytułowanego „To moja decyzja”, którego głównym celem jest zmiana sposobu 
postępowania z  nieletnimi poprzez wprowadzenie nowego elementu – brania przez 
młodzież odpowiedzialności za swoje działania oraz zaangażowania w  ten proces or-
ganizacji pozarządowych, co w  perspektywie ma przyczynić się do zmniejszenia prze-
stępczości wśród nieletnich.
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Po obradach plenarnych uczestnicy Podlaskiego Forum Resocjalizacji zaproszeni zo-
stali do udziału w  warsztatach zogniskowanych wokół trzech obszarów tematycznych: 
sprawiedliwości naprawczej (prowadzący: dr Beata Czarnecka-Dzialuk, asp. Robert Ćwi-
kowski), pracy w środowisku otwartym (prowadzący Tomasz Szczepański) oraz możliwości 
współpracy organizacji pozarządowych z  sądem i  policją w  ramach oddziaływań resocjali-
zacyjnych (prowadzący: dr Beata Goworko-Składanek, Agnieszka Sikora).

Dyskusja wieńcząca forum wskazała na konieczność kontynuacji podjętej inicjatywy 
i  chęć dalszych, cyklicznych spotkań przedstawicieli policji, sądownictwa, służby kurator-
skiej, ośrodków akademickich, placówek i organizacji pozarządowych działających na rzecz 
wychowania młodzieży, a  także zajmujących się resocjalizacją, na różnych etapach życia 
człowieka.

Opracowała: Anna Chańko


