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Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej 
zaprasza na kolejną konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: 
„Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”. 

W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i środowisk marginalizowanych jest krytyczna. Rośnie 
nam pokolenie wyuczonej bezradności. Nie przyniosła żadnej poprawy reforma systemu opieki                
i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilość dzieci w placówkach stacjonarnych relatywnie 
rośnie, nie rozwinęły się profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy 
środowiskowe (ośrodki, ogniska, świetlice, kluby) pozostawiają wiele do życzenia, rodzinna opieka 
zastępcza (niespokrewniona) rozwija się bardzo powoli, brak małych środowiskowych placówek 
opieki całodobowej (rodzinnych domów dziecka, hosteli, hotelików itp.). W związku z tym 
Federacja nasza opracowała i upowszechnia raport „Uwagi krytyczne na temat systemu 
przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin”.  
(dostępny na stronie internetowej www.frs.pl ). 

W latach 2003-2006 Federacja nasza zorganizowała w całej Polsce 3 cykle konferencji 
poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom 
procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania 
marginalizacji społecznej. Pierwszy z nich w 2003 r. pod wspólnym tytułem „Dzieci bez 
przyszłości” dotyczył problemów i sytuacji środowisk marginalizowanych w Polsce, drugi w 2005r. 
pod tytułem „Dzieci bez przyszłości w szkole” charakteryzował proces wykluczenia w systemie 
edukacji, trzeci w 2006 r. „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości” poświęcony był 
przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej w ramach systemu pomocy społecznej (sprawozdania  
z konferencji na stronie internetowej www.frs.pl).  

Chcielibyśmy kontynuować popularyzowanie tych problemów i alternatywnych rozwiązań.               
20 lutego 2007 roku zapraszamy na konferencję „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości” 
poświęconą resocjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych. Refleksje  
i wymiana doświadczeń dotyczyć będą przede wszystkim funkcjonowania sądów rodzinnych, 
kurateli sądowej i placówek resocjalizacyjnych. 
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 Konferencja organizowana jest w ramach programu „Wdrażanie dobrych praktyk w 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbędzie się w auli Wydziału Psychologii i 

Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku (sala 206, II piętro) przy ul. Świerkowej 20. Udział w 

konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba uczestników 

ograniczona. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 10 lutego 

2007 r.  

Pocztą: Ul. 27 lipca 89; 15-950 Białystok 

e-mail: tosz75@vp.pl 
fax:  (85) 675 44 39 

 

W załączeniu przesyłamy program konferencji i kartę zgłoszenia. 


