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CELEM KONFERENCJI JEST:
 wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania
kary i po jej zakończeniu, celem zapobiegania powrotowi do przestępstwa,
 dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych- recydywistów w trakcie
odbywania kary i po wyjściu na wolność,
 podjęcie dyskusji nad kwestią recydywy wśród kobiet,
 dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin,
 kryminologiczny i psychospołeczny wymiar recydywy,
 wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających
świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych,
 dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy
postpenitencjarnej w stosunku do recydywistów,
 wskazanie na problem bezdomności, ubóstwa, bezrobocia wśród recydywistów stanowiących
wskaźniki powrotu do przestępstwa,


przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet – recydywistek,

 wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet-recydywistek
sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych,
 wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.
Do udziału w konferencji zapraszamy:
 przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką pracy socjalnej,
kryminologii, socjologii, psychologii, resocjalizacji,
 pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej,

 psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników medycznych, związanych
ze środowiskiem Służby Więziennej,
 kuratorów sądowych,
 funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących
postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogących podzielić się swoimi doświadczeniami,
propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
 Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec recydywistów i ich rodzin, ujęcie
teoretyczne i praktyczne.
 Programy readaptacyjne jako forma pomocy recydywistom.
 Kryminologiczny i społeczny wymiar recydywy.
 Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów
wykluczenia społecznego.
 Problem ubóstwa i bezdomności wśród recydywistów, jako przyczyna powrotu do przestępstwa.
 Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy
postpenitencjarnej.
 Recydywista – wychodzący na wolność jako klient pomocy społecznej.
 Oczekiwania recydywistów a możliwości świadczenia pomocy.
 Działania pomocowe wobec recydywistów do 30 roku życia.
 Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe.
 Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej kobiet
– recydywistek.
 Problem macierzyństwa i ojcostwa, możliwości realizacji funkcji rodzicielskich w warunkach
recydywy.
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
KONFERENCJA odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku,
Kraków 30-084, ul. Podchorążych 2
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:
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