PROGRAM
I KONGRESU KURATORSKIEGO,
Ustka, 15-17 czerwca 2009
(projekt)

DZIEŃ PIERWSZY
Rejestracja uczestników Kongresu (do godziny 1300).
1315 Obiad.
1430 Otwarcie Kongresu- Wystąpienia zaproszonych gości.
Od urzędu stałego opiekuna sądowego do Kuratorskiej SłuŜby Sądowej.

•
•
•

Ewolucja systemu kurateli sądowej w Polsce w latach 1919- 2009 – kamienie
milowe.
Model kurateli sądowej
Ustawa o kuratorach.

1900 Koncert
2000 Uroczysta kolacja
DZIEŃ DRUGI
SłuŜba kuratorska w społeczeństwie obywatelskim (cz. I).
• Aksjologiczno-moralny wymiar kurateli sądowej.

•

•

SłuŜba kuratorska w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości– usytuowanie,
zadania, potencjał i kierunki rozwoju
Dyskusja

SłuŜba kuratorska w społeczeństwie obywatelskim (cz. II).

•
•
•

„Wychowawca” czy „nadzorca”- Poszukiwanie adekwatnego modelu roli zawodowej
kuratora.
Aktualny stan kurateli sądowej w Polsce.
Dyskusja.

SłuŜby probacyjne i socjalne: ekspozycja rozwiązań, doświadczeń
i kierunki rozwoju w Polsce, Europie i na świecie.

•
•
•

SłuŜby probacyjne i słuŜby socjalne w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Holandii i w
Rosji- usytuowanie, zadania, ocena rozwiązań systemowych, kryteria i metody
oceny efektywności probacji i kuratorów.
Kryteria i metody oceny efektywności probacji i kuratorów w Polsce.
Dyskusja

SłuŜba kuratorska w Polsce u progu rewolucji technologicznej.

•
•
•

Programy wspomagające funkcjonowanie zespołu kuratorskiej słuŜby sądowej
(Zeto, Currenda).
Narzędzia wspomagające pracę kuratora - dokumentacja informatyczna („Akurat”).
Informatyczne narzędzia diagnostyczne.

•

Dyskusja.

DZIEŃ TRZECI
Wybrane obszary oddziaływań kuratorskich (cz. I)

•
•
•
•

Ocena moŜliwości pracy z przypadkiem w działaniach słuŜb kuratorskich i
probacyjnych w realiach polskich.
Szacowanie ryzyka (risk assessment)- przedwstępny etap dozoru w Wielkiej
Brytanii i USA.
Szacowanie ryzyka w Polsce.
Dyskusja.

Wybrane obszary oddziaływań kuratorskich (cz. II).

•
•
•

Dozór nad przestępcami seksualnymi w Wielkiej Brytanii, USA, Australii.
Programowe oddziaływania na nieletnich w ośrodkach kuratorskich.
„Pedagog ulicy” w Polsce i Niemczech.

Udział kuratorów w
wykluczeniem (cz. I).

•
•
•
•

aktywizacji

społecznej

osób

zagroŜonych

Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wsparcie publicznych działań w zakresie
integracji społecznej (Urząd Marszałkowski Gdańsk)
„Szkoła Koefeda”
„Equal”
Fundacja „Będziesz” z Poznania

Udział kuratorów w aktywizacji społecznej osób zagroŜonych
wykluczeniem
(cz.
II)Programy
(socjo)terapeutyczne
i postpenitencjarne formy pomocy skazanym w działalności kuratorów
(90 minut).

•
•

Wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym (w tym młodzieŜy) oraz rozwijanie instrumentów aktywnej integracji w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Urząd Marszałkowski Gdańsk).
Stowarzyszenie „Patronat” Białystok.

Podsumowanie konferencji i przyjęcie rekomendacji.

