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Szanowni Państwo, 

Tematyka tegorocznego Naukowego Forum Pedagogów koncentruje się wokół zagadnienia 

wolontariatu, który w ciągu ostatnich dziesięcioleci stał się niezwykle popularną formą aktywności 

społecznej ludzi na całym świecie. Wartość działań wolontariackich tkwi nie tylko w tym, iż są one 

formą wspierania ludzi potrzebujących pomocy, ale przyczyniają się one również do wszechstronnego 

rozwoju osób, które te działania organizują i realizują. Wolontariat angażuje i jednoczy osoby w 

różnym wieku, o zróżnicowanym statusie społecznym i materialnym, o różnym stanie zdrowia czy 

różnorodnych zainteresowaniach. Wzmacniając natomiast w jednostkach poczucie sprawstwa, 

wolontariat przyczynia się do zmiany społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Służba 

na rzecz innych uwrażliwia na istotne problemy współczesnego świata w skali makro (konflikty 

zbrojne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, problemy problemy krajów Trzeciego Świata) oraz 

mikro (uwrażliwia na potrzeby lokalnej społeczności i każdego człowieka). Trudno wyobrazić sobie 

rzeczywistość, w której zabrakłoby ludzi chętnych do bezinteresownego daru z siebie samego, 

skorych do dzielenia się z drugim człowiekiem swoim czasem, umiejętnościami, życzliwym słowem. 

Zapraszamy do debaty przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a także praktyków, 

pragnących podzielić się przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu, 

poszukujących odpowiedzi na następujące pytania: 

 w jaki sposób wolontariat przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego? 

 jakie istnieją formy działań wolontariackich i jakie jest ich znaczenie dla współczesnego 

człowieka i świata? 

 jakimi cechami winien się charakteryzować dobry wolontariusz? 

 w jaki sposób zachęcać ludzi do angażowania się w działania wolontariackie i promowanie idei 

wolontariatu? 

Cele konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, mają charakter teoretyczny i 

praktyczny: podjęcie debaty społecznej dotyczącej idei wolontariatu, stworzenie możliwości 

zaprezentowania swojej działalności (dobrych praktyk) przedstawicielom organizacji 

pozarządowych, promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta i regionu (studentów, 

naukowców, pracodawców i in.). 

Proponujemy skoncentrować tematykę wystąpień wokół następujących obszarów problemowych: 

1. Wolontariat szkolny i studencki 

2. Wolontariat pracowniczy (biznesu) i wolontariat osób bezrobotnych 

3. Wolontariat senioralny 

4. Wolontariat (na rzecz) osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie 

5. Wolontariat hospicyjny 

6. Wolontariat internetowy 

7. Wolontariat sportowy 

8. Wolontariat akcyjny 

9. Wolontariat międzynarodowy 

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do dyskusji na powyższe tematy, a także do jej 

ubogacenia własnymi propozycjami.
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Komitet Naukowy Konferencji: 

prof. zw. dr hab. Joanna Rutkowiak 

dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

dr Klaudyna Bociek 

e-mail: klaudyna87@gmail.com 

tel. 517750137 

 
mgr Dorota Słowakiewicz 

e-mail: dziekanatP@osw.olsztyn.pl 

tel. (89) 526 87 22 

 
 
Organizator:                         Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych 
 Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie 
 
Miejsce: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 

10-243 Olsztyn 
ul. Bydgoska 33 

 
Termin zgłoszeń: do 15 marca 2016 r. 
 
Opłata konferencyjna:        200  zł za uczestnictwo czynne, obejmuje koszt publikacji oraz 

poczęstunek 
 
Sposób płatności: wpłata na konto podane w karcie zgłoszenia do dnia 31 marca 2016 r. 
 
Język konferencji: polski 
 

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 marca 2016 roku na adres 
mailowy: klaudyna87@gmail.com lub: dziekanatP@osw.olsztyn.pl 
 

 
Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w Komunikacie II. 
 

 

Serdecznie zapraszamy 
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