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zaprasza WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

na I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Problematyka osób wykluczonych 

społecznie i formy niesienia im pomocy”. 

 

Pierwsza edycja konferencji zatytułowana jest: 

„Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia” 

 

 

Wybór tematyki podyktowany jest przekonaniem, iż fenomen dzieci ulicy pozostaje 

problemem ciągle aktualnym w XXI wieku, w Polsce i na świecie. Choć nie jest wytworem 

współczesnej cywilizacji, gdyż zawsze istniały zaniedbane dzieci wałęsające się czy 

mieszkające na ulicy, to przemiany dokonujące się w świecie na przestrzeni ostatnich dekad 

znacznie przyczyniają się do jego rozpowszechniania. Uprawnionym wydaje się twierdzenie o 

dynamicznym procesie rozwoju tego zjawiska.  Można postawić tezę, że dzieci ulicy to osoby 

doświadczające <smaku rozdroży>. Przebywają na podwórkach, ławkach osiedlowych, 

klatkach schodowych, ulicach, dworcach, placach targowych, wysypiskach śmieci czy w 

pustostanach lub centrach handlowych. Niechciane i niekochane, pozbawione wsparcia 

rodziny i wykluczone społecznie żyją na ulicy, czyli w środowisku nie mającym nic 

wspólnego ze szczęśliwym dzieciństwem i młodością.   



Problematyka dzieci ulicy, z natury swej interdyscyplinarna, jest własnością nauk 

społecznych takich jak pedagogika, praca socjalna, socjologia, psychologia i filozofia, a także 

przedmiotem zainteresowania religii, ekonomii czy prawa. Podejmowana jest z dużym 

zaangażowaniem w wymiarach łączących teorię i praktykę.  

 

Celem konferencji jest dogłębna analiza zjawiska dzieci ulicy w Polsce jako faktu 

zastanego, ciągle aktualnego i zwiększającego skalę występowania w obszarze problemu 

społecznego i przestrzeni wychowania. 

Ponadto trudno wyobrazić sobie ukazanie fenomenu dzieci ulicy w Polsce bez 

przedstawienia szerszego kontekstu, to znaczy bez odniesienia się do obrazu dzieci i 

młodzieży ulicy z innych krajów. Bowiem pierwsza myśl, gdy słyszy się pojęcie dzieci ulicy, 

biegnie w stronę krajów Trzeciego Świata czy krajów rozwijających się. Dlatego celem 

pośrednim, ale niezbędnym w pełnym opisie tego zjawiska jest także charakterystyka dzieci 

ulicy z różnych krajów świata.   

Pragniemy zaznaczyć, że w tej edycji konferencji o dzieciach ulicy nie zajmujemy się 

formami pomocy kierowanej do tej grupy dzieci i młodzieży wykluczonych społeczne, ale 

skupiamy naszą uwagę jedynie na szczegółowej analizie samego problemu. Metoda 

streetwork i inne formy wsparcia stosowane wobec nich, na przykładzie organizacji 

pozarządowych i instytucji publicznych będą przedmiotem kolejnej konferencji.   

Konferencja kierowana jest do nauczycieli, pracowników nauki, studentów kierunków 

społecznych i humanistycznych (pedagogika, praca socjalna, socjologia), wychowawców w 

palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, policji, straży miejskiej, seminarzystów, 

katechetów, wolontariuszy oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych pracujących metodą streetwork z dziećmi ulicy w Polsce.   

 

Proponowane obszary tematyczne: 

1. Pojęcie dziecka ulicy – perspektywy ujęć 

2. Typologia dzieci ulicy  

3. Przyczyny stawania się dzieckiem ulicy (np. rodzinne, szkolne, rówieśnicze, inne) 

4. Funkcjonowanie dzieci na ulicy  

5. Pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne i kulturowe aspekty zjawiska dzieci ulicy   

6. Praca zarobkowa dzieci ulicy  

7. Strategie przystosowania się dzieci i młodzieży do warunków życia na ulicy 

8. Zagrożenia wynikające z życia na ulicy  



9. Potrzeby dzieci ulicy  

10. System i hierarchia wartości dzieci ulicy  

11. Zachowania patologiczne dzieci ulicy 

Szczegółowa tematyka obrad w sekcjach tematycznych zostanie opracowana na podstawie 

zgłoszonych referatów i wysłana w kolejnym komunikacie.  

 

Komitet Naukowy Konferencji:        

Prof. zw. dr hab. Anna Karwińska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków  

Prof. zw. dr hab. Alicja Rakowska, Akademia Ignatianum, Kraków   

Ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa  

Prof. UJ dr hab. Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

Prof. AI ks. bp dr hab. Antoni Długosz, Akademia Ignatianum i Delegat Konferencji 

Episkopatu Polski ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie, Kraków 

Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 

Prof. KA dr hab. Teresa Olearczyk, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 

Prof. UWM dr hab. Sławomir Przybyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn  

Prof. UJK dr hab. Monika Szpringer, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 

Dr hab. Ewa Gurba, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Dr hab. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum, Kraków 

Dr Karolina Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum, Kraków  

Dr Eliza Mazur, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce  

Prof. dr hab. Henryk Siwierski, Universidade de Brasilia (Brazylia) 

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., Univerzity Komenského v Bratislave (Słowacja)  

Prof. dr. Наталія Сейко, Житомирський Державний Yніверситет імені Івана Франка в 

Житомирi (Ukraina)   

Doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD., Univerzita Karlova v Praze (Czechy) 

Doc. PhDr. Andrej Šegula, PhD., Univerza v Ljubljani (Słowenia) 

 

Komitet Organizacyjny: 

Dr Barbara Adamczyk (przewodnicząca) 

Dr Krzysztof Biel SJ (wiceprzewodniczący) 

Dr Ewa Sowa-Behtane (sekretarz) 

 



 

 

           Obrady prowadzone będą w formie referatów wygłaszanych na sesjach plenarnych i w 

sekcjach tematycznych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, 

organizatorzy proponują, aby wystąpienie trwało maksymalnie 20 minut.  

Szczegółowa tematyka obrad w sekcjach tematycznych zostanie opracowana na 

podstawie zgłoszonych referatów i wysłana w Programie konferencji w komunikacie 2.  

 

Opłata konferencyjna: 

a) Słuchacz (bez możliwości wygłoszenia referatu) – 50 zł (materiały konferencyjne, 

zaświadczenie, przerwy kawowe i obiad); 

b) Prelegent (z możliwością wygłoszenia referatu i publikacją artykułu w monografii 

wieloautorskiej – 300 zł (materiały konferencyjne, zaświadczenie, przerwy kawowe, obiad 

oraz egzemplarz książki). 

Pracownicy Akademii Ignatianum są zwolnieni z opłaty. 

 

Terminarz konferencji  

a) Do 28.02. 2015 - zgłoszenie pocztą elektroniczną udziału w konferencji (przesłanie karty 

uczestnictwa) oraz abstraktu w języku polskim i angielskim na adres: 

konferencja.dzieciulicy@ignatianum.edu.pl Informacje dotyczące Konferencji oraz karta 

zgłoszenia uczestnictwa dostępna będzie na stronie internetowej pod adresem:  

http://www.ignatianum.edu.pl/odkrywanie-fenomenu-dzieci-ulicy-page_2021.html 

UWAGA DLA PRELEGENTÓW Z ZAGRANICY: referaty wygłaszane mogą być w języku 

danego kraju, natomiast prezentacja (power point) w języku polskim  

b) Do 19.03.2015 - wniesienie opłaty konferencyjnej z dopiskiem: Konferencja „Odkrywanie 

fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia” na konto BANK BPH O/KRAKÓW 53 

1060 0076 0000 3210 0016 0058. W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.   

c) Do 01. 05.2015 – przesłanie szczegółowego programu konferencji 

d) Do 31.05.2015 - ostateczny termin przesłania tekstu do publikacji. Tekst referatu 

zredagowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi (załącznik 1) należy przesłać drogą 

mailową na adres przewodniczącej konferencji dr Barbary Adamczyk (e-mail: 

basinia@wp.pl).  

UWAGA: teksty do publikacji oprócz języka polskiego mogą być napisane w językach 

kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski). 
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http://www.ignatianum.edu.pl/odkrywanie-fenomenu-dzieci-ulicy-page_2021.html
mailto:basinia@wp.pl


 


