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Dzień I 12.05.08.
13.00 – 14.00 - obiad
14.15-15.00
Otwarcie Konferencji
-

Wystąpienia Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych mgr

Piotra Burczyka
-

Wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Krzysztofa Józefowicza

-

Przemówienie Wiceministra Sprawiedliwości RP Mariana Cichosza

-

Powitanie Prezydenta Miasta Piły Zbigniewa Kosmatki

15.00 – 16.30
Społeczność lokalna jako płaszczyzna oddziaływań profilaktyczno- resocjalizacyjnych
-

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik - UAM – Poznań – „Społeczność lokalna jako

płaszczyzna oddziaływań profilaktyczno- resocjalizacyjnych”
-

Prof. dr hab. Bronisław Urban – UJ Kraków – „Profilaktyka zachowań dewiacyjnych

młodzieży poprzez rozwijanie kompetencji społecznych”
-

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, UW Warszawa - „Etapy procesu readaptacji

skazanych a prace środowiskowe kuratora sądowego
-

Prof. dr hab. Marek Konopczyński – Pedagogium Warszawa – „Destygmatyzacja

dewiantów jako wymiar twórczy resocjalizacji”
16.30- 17.00 – przerwa na kawę
17.00-18.30
Kuratela sądowa wobec współczesnych nurtów pedagogiki resocjalizacyjnej
-

Prof. dr hab. Henryk Machel, dr n.med. Henryka Lenczewska-Machel – UG Gdańsk

„Miejsce sprawiedliwości naprawczej w resocjalizacji penitencjarnej i kurateli sądowej
dla dorosłych“
-

Prof. dr hab. UŚ Anna Nowak , dr Andrzej Czerkawski „Dylematy pracy kuratora

sądowego w sprawach nieletnich” UŚ Katowice

-

Prof. dr hab. Marek Heine – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu -

„Kompetencje kuratorów sądowych wobec nowych przejawów patologii i
niedostosowania społecznego podopiecznych”
-

Prof. dr hab. Piotr Stępniak „Kuratela sądowa w aspekcie porównawczym polsko-

francuskim” UAM Poznań
19.30 Uroczysta kolacja – występ kwartetu muzycznego „La Fonica”

Dzień II 13.05.2008r.
8.00- 9.00 – śniadanie
9.00 - 10.50 – Wystąpienia gości zagranicznych:
-

dr Remi Casanova (Director of the Teaching and the Research department ENPJJ

France/ National school of the judicial youth protection/Ministry of Justice) “The teams
which succeed in the field of the prevention: the example of the education institutions”
-

Pierre Ferreri (director in charge of training in the National school of the judicial

protection of youth (Vaucresson Francja)"Recent evolutions of the french system of
treatment of juvenile”
-

Donald Evans “Countering an emerging social pathology: working with gang

involved youth”
-

David Thomas “Zmiany w probacji i więziennictwie w Zjednoczonym Królestwie.

Czy widać ich koniec?”
- Gary Hinzman „Working with Community Partnerships”
10.50 – 11.10 – przerwa na kawę
11.10 – 13.00
- Judge Mark Atkinson: „Sentencing practices in Texas”
-

Mario Paparozzi, Professor and Chair Department of Sociology and Criminal Justice

The University of North Carolina at Pembroke “A New – but also old – Paradigm for
Community Corrections: Why Broken Windows Theory is Relevant.”

-

Cindy Engler Devision Manager Special Service Devision 6th Judical District

Department of Correctional Services “Sixth Judicial District Special Services Division”
-

dr Melinda Lamb “Program Flow-chart”

-

mgr Andrzej Jachimczyk NYC Department of Probation
„Zastosowanie technologii elektronicznej w praktykach resocjalizacyjnych”

13.00-14.30 – obiad
14.30-14.45 – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - prezentacja oferty.
14.45 – 16.30
Wybrane problemy pracy kuratora sądowego w kontekście specyfiki współczesnych
form zachowań dewiacyjnych młodzieży
-

dr Wiesława Kubiak-Krzywicka – Uniwersytet Szczeciński - „Prawdopodobieństwo

resocjalizacji podejście interakcyjne”
-

dr Małgorzata Michel – UJ Kraków - „Wybrane metody pracy kuratora sądowego w

kontekście specyfiki współczesnych form zachowań dewiacyjnych młodzieży.”
-

dr Sławomir Sobczak – Pedagogium Warszawa- „Teleologia kurateli sądowej”

-

dr Barbara Maria Nowak – Pedagogium Warszawa „Pozainstytucjonalne

wspomaganie procesu resocjalizacji i kompensacji społecznej w środowisku lokalnym”
-

dr Robert Opora – UG Gdańsk - „Odporność psychiczna nieletnich pozostających pod

nadzorem kuratora sądowego”
-

dr Hubert Kupiec – Uniwersytet Szczeciński - „Struktura czynników

psychospołecznych warunkujących zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej”.
16.30-16.50 – przerwa na kawę
16.50 – 18.20
Prezentacja lokalnych projektów profilaktyczno –resocjalizacyjnych
-

mgr Małgorzata Węgrzyn, mgr Irena Szostak, mgr Wojciech Mroczkowski,
mgr Zbigniew Dolata, mgr Maciej Młodzikowski, mgr Krzysztof Kościelski
„Prezentacja wielkopolskiego programu dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym „Nowy Start”

-

kom. Wioletta Pietrzyk „Patologie społeczne wśród dzieci i młodzieży”

-

mgr Anna Mulińska, „Problemy osób opuszczających zakłady karne i instytucjonalne

sposoby ich rozwiązywania, jako metoda zapobiegania patologii i wykluczeniu
społecznemu w praktyce okręgu gdańskiego”
-

mgr Barbara Bojko-Kulpa „Nowe formy pracy z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich

na przykładzie projektu „Szansa – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej
na Lubelszczyźnie”
-

mgr Ewa Woźna-Płusa „Kurator sądowy wobec specyficznych przejawów patologii

środowiska pogranicza”
19.00 - piknik

Dzień III 14.05.08.
8.00-9.00 Śniadanie.
9.00-10.30
Sesja panelowa (panele I i II)
Panel I
Kuratela sądowa w procesie readaptacji społecznej
- dr Katarzyna Pawełek „Rozmiary i struktura wybranych zachowań ryzykownych
gimnazjalistów” UAM Poznań
- dr Agata Matysiak-Błaszczyk „Udział kurateli sądowej w rozwiązywaniu polskiej
kwestii rodzinnej”
- dr Hanna Karaszewska dr Agnieszka Barczykowską „Oczy ulicy” – formalna i
nieformalna kontrola w środowisku lokalnym”
- dr Ewelina Silecka „Osobowość i warsztat pracy kuratora sądowego w procesie
readaptacji społecznej podopiecznych”
- dr Joanna Rajewska de Mezer „Sytuacja szkolna i zawodowa byłych wychowanków
zakładów poprawczych a ich readaptacja społeczna”
- dr Przemysław Frąckowiak „Kurator sądowy w planowaniu i realizacji procesu
usamodzielnienia wychowanków zakładów poprawczych”

Panel II
Aktualny stan kurateli sądowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
- mgr Katarzyna Jacek „Aktualna stan kurateli sądowej (po zmianie z 2001r.) na
przykładzie kurateli rodzinnej”
- mgr Andrzej Martuszewicz: „Sześć lat obowiązywania ustawy o kuratorach
sądowych - sukcesem Kuratorskiej Służby Sądowej i samorządu kuratorskiego”
- dr Jan Michalski „Problem przestępczości wśród młodzieży – zadania kurateli
rodzinnej”
- mgr Sebastian Dec „Rola kuratora w procesie usamodzielnienia wychowanków
zakładów poprawczych”
- mgr Krzysztof Drewicz „Rola kuratora sądowego w społeczeństwie
konsumpcyjnym. Kuratela sądowa w Polsce i we Francji.”
- mgr Wojciech Mroczkowski „Rola kuratora zawodowego w nadzorze nad realizacją
kary ograniczenia wolności jako znaczącej formy resocjalizacji skazanych w
środowisku lokalnym”
10.30.-10.50 Przerwa na kawę
10.50.-12.00 Dyskusja
Podsumowanie Konferencji

Sponsorzy wspierający Konferencję:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., wydawca wielu publikacji z zakresu prawa i serii
programów Lex oraz właściciel Polskiego Serwera Prawa.
Business Communication Group Sp. z o.o., specjalizująca się m.in. w realizacji szkoleń dla
kuratorów sądowych oraz wydawca Programu KURATOR, kompleksowo wspierającego
pracę kuratorów obu pionów.

