24 maja 2018; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Budynek Główny „A”

13.00 – 14.00: Rejestracja i lunch
14.00: Otwarcie konferencji, sala 111
14.10 – 15.45: Sesja 1: Rynek pracy I ( Zenon Wiśniewski), sala 111
Gertruda Uścińska
Ewa Gałecka-Brudziak
Piotr Błędowski
Joanna Felczak
Marek Góra
Marek Bednarski
Zenon Wiśniewski

Wiek emerytalny a aktywność zawodowa osób starszych.
Aktywność zawodowa po okresach pozbawienia wolności.

Społeczne uwarunkowania funkcjonowania szarej strefy w
sektorze mikro i małych przedsiębiorstw z perspektywy lokalnej.
Wnioski z badań empirycznych.
Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych 50+ doświadczenia niemieckie.

15.45-16.00: przerwa kawowa
16.00 - 17.20: Sesja 2a: Pomoc społeczna i praca socjalna (Jerzy Krzyszkowski), sala 111
Jerzy Krzyszkowski
Agnieszka Zaborowska
Marek Rymsza

Potrzeby seniorów a pomoc społeczna w Łódzkiem.
System wsparcia rodziny - przykład niemiecki.
Powszechne czy selektywne programy socjalne? Stary dylemat w
nowej odsłonie.

16.00 - 17.20: Sesja 2b: Procesy przejścia między edukacją a pracą (Dominik Buttler), sala 236
Dorota Kmieć
Tomasz Szubert
Izabela Buchowicz
Mirosław Grewiński

Przyczyny podejmowania pracy w trakcie studiów.
Czynniki różnicujące fakt i rodzaj kształcenia podejmowanego
przez osoby w wieku 25+ w Polsce.
Kształcenie przez całe życie szansą kreacji nowej jakości kapitału
ludzkiego.
Wyzwania edukacyjne w kontekście zmian cywilizacyjnych i
społeczno – gospodarczych.

17.30 – 19.00: zebranie PTPS, sala 236

20.00: kolacja, Hotel Puro, ul. Stawna 11

25 maja 2018, Hotel Puro, ul. Stawna 11
8.30 – 9.00: Rejestracja
9.00 – 10.50: Sesja 3a: Innowacje a polityka społeczna ( Mirosław Grewiński, Arkadiusz
Karwacki)
Maria Gagacka
Kaja Zapędowska-Kling

Monika Klimowicz

Innowacyjny wymiar usług opiekuńczych dla osób zależnych.
Polityka senioralna 2.0? Propozycja włączenia elementów
interakcji i technologizacji do głównego nurtu polityki społecznej
wobec osób starszych.
Ewaluacja programów polityki społecznej na przykładzie
programu Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych (ASOS).

9.00 – 10.50: Sesja 3b: Rynek pracy II (Zenon Wiśniewski)
Juliusz Gardawski
Łukasz Posłuszny
Zofia Czepulis-Rutkowska
Bogusława Urbaniak

Młodzież na rynku pracy.
Powiatowe urzędy pracy z perspektywy pamiętników osób
bezrobotnych.
Przemiany na rynku pracy a zabezpieczenie społeczne.
Polityka senioralna w Polsce a odwrócony paradygmat
gerontologii społecznej

10.50 – 11.20 przerwa kawowa
11.20 – 13.00: Sesja 4: Emerytury w Polsce i na świecie (Michał Polakowski)
Halina Bandurska
Michał Polakowski
Kamila Bielawska
Krzysztof Łyskawa,
Anna Gierusz
Krzysztof Hagemejer
Joanna Ratajczak

Przejście między pracą a emeryturą - analiza jakościowa.
Rozwój i funkcjonowanie dodatkowych programów
emerytalnych – perspektywa finansów publicznych.
Emerytura jako źródło zaspokojenia zapotrzebowania na towary i
usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce – wnioski z badania
własnego (IDI).
Adekwatne systemy emerytalne: Automatyczne mechanizmy
bilansujące czy świadoma i partycypacyjna polityka społeczna?
Ewaluacja reform emerytalnych w Polsce z punktu widzenia płci

13.00 – 14.00: obiad
14.00-15.30: Sesja 5a: Rynek pracy III ( Zenon Wiśniewski)
Rynek pracy pracodawcy czy pracownika? Zmiany na regionalnym
Teresa Sołdra-Gwiżdż
rynku pracy w świetle badań socjologicznych.
Iwona Kukulak-Dolata,
Segmentacja rynku pracy w gospodarce 2/4.0
Łukasz Arendt
Jakość środowiska pracy w ujęciu regionalnym na przykładzie
Kornelia Polek-Duraj
przemysłu tartacznego i meblarskiego (analiza porównawcza).
Sonia Buchholtz
Pension strategies of adult workers in the country with
Marek Góra
population growing old before getting rich.

14.00-15.30: Sesja 5b : Sesja otwarta (Piotr Michoń)
Marek Bednarz
Jurek Łukasz,
Magdalena RojekNowosielska
Jolanta Grotowska-Leder,
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
Cecylia Sadowska-Snarska

Jaka przyszłość zabezpieczenia społecznego?
Postrzeganie świadczeń socjalnych – perspektywa
międzynarodowa.
Młodzi dorośli jako postulowany przedmiot zainteresowania
polityki społecznej.
Instrumenty programów równowaga praca-życie w sektorze
publicznym w Polsce.

15.30-16.00 przerwa kawowa
16.00-17.30: Sesja 6a: Demografia a polityka społeczna (Irena Kotowska) oraz Opieka nad
osobami niesamodzielnymi (Paweł Łuczak)
Olga Zajkowska
Agnieszka FurmańskaMaruszak
Zofia Szweda-Lewandowska
Stanisława Golinowska,
Marzena Tambor

Urlopy macierzyńskie w Polsce - kto z nich korzysta?
Podejście integrujące w opiece nad osobą starszą. Przykład
Portugalii.
Opiekując się niesamodzielną osoba starszą – rodzinni
opiekunowie i ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym i
społecznym.
Koordynacja vs. integracja usług socjalnych i zdrowotnych –
założenia i doświadczenia.

16.00-17.30: Sesja 6b: Podejścia badawcze w polityce społecznej (Maciej Ławrynowicz, Bartosz
Sławecki)
Stanisława Golinowska
Krzysztof Durczak,
Beata Kurcin,
Halina Bandurska
Małgorzata MichalewskaPawlak
Agnieszka MakarewiczMarcinkiewicz

Jakie rodzaje welfare states wykształcają się w krajach
europejskich i w Polsce w pierwszych dekadach XXI wieku.
Analiza języka naukowego w dyskursach polityki społecznej.

Wyzwania metodologiczne analizy założeń i realizacji
paradygmatu inwestycyjnego w polityce społecznej welfare state.
Państwo inwestycji społecznych jako derywacja państwa
dobrobytu.

16.00-17.30: Sesja 6c: polityka mieszkaniowa (Andrzej Przymeński)
Zuzanna Rataj
Andrzej Przymeński
Mikołaj Olszewski

Ageing in place - nowy paradygmat w budownictwie senioralnym.
Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania najmowane na
warunkach socjalnych.
Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością przykłady dobrych praktyk.

18.15 -19.30: spacer po Starym Rynku w Poznaniu
20.00: kolacja

26 maja 2018, Hotel Puro, ul. Stawna 11

9.00 – 10.30: Sesja 7a: Niepełnosprawność (Paweł Kubicki)
Wojciech Skiba
Krystyna Gilga
Olga Komorwska
Dorota Banaszkiewicz
Arkadiusz Kozłowski.

Uwarunkowania efektywności instytucji publicznych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uczelnie a studenci z niepełnosprawnością.
Analiza porównawcza czynników mających wpływ na aktywność
zawodową matek w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym
i z dzieckiem bez niepełnosprawności.

9.00 – 10.30: Sesja 7b: Polityka społeczna a ekonomia społeczna (Maciej Ławrynowicz, Bartosz
Sławecki)
Dorota Moroń
Stanisław Kamiński
Bartosz Sławecki

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako forma
wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.
Monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce –
doświadczenia i wnioski.
Werbalne praktyki konstruowania tożsamości profesjonalnej w
sektorze ekonomii społecznej – studium przypadku spółdzielni
socjalnej dla osób bezdomnych.

10.30 – 11.00: przerwa kawowa
11.00 – 12.30: Sesja 8: Sesja otwarta II (Piotr Michoń)
Beata Kurcin
Paweł Kubicki
Romuald Holly
Piotr Michoń
13.00 Obiad

Feminizm a założenia polityki społecznej. Opinie studentek i
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Porażka w polityce publicznej. Polityka wobec osób z
niepełnosprawnościami oraz uchodźców w Polsce.
O zarządzaniu ryzykiem niesprawiedliwości społecznej we
współczesnym polskim kapitalizmie.
"Ostatnie? Nierówności między płciami w podziale pracy w
gospodarstwie domowym"

