Ramowy program II Kongresu Kuratorskiego

Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu– efekty i oczekiwania
Warszawa, 25 – 26 września 2014
Dzień I
900 – 1000

Otwarcie Kongresu
Powitanie gości:

Minister Sprawiedliwości
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
Wystąpienia:
parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych
oraz zaproszonych gości.
1000 – 1330 „Moduł pedagogiczno-resocjalizacyjny”

prowadzenie prof. dr hab. Marek Konopczyński
1345 - 1500- Obiad
1500 – 1930 „Moduł prawny”

prowadzenie dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki
2000 Kolacja
Dzień II
00

8 – 845 Śniadanie
900–1100
„Panel metodyczny”

Prowadzenie dr hab. Mariusz Sztuka (UJ w Krakowie)
1120 – 1300
1300 - 1330 – Podsumowanie II Kongresu Kuratorskiego i przyjęcie rekomendacji
1330 - 1415 – Obiad

Spośród prelegentów zaproszonych do udziału swą obecność potwierdzili (w kolejności
alfabetycznej):
prof. dr hab. Wiesław Ambrozik (UAM w Poznaniu)
prof. dr. hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Siedlcach)
dr Anna Chmielewska (APS im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Joanna Felczak (SGH w Warszawie)
doc. dr Przemysław Frąckowiak (WWSS-E w Środzie Wlkp. / GWS Millenium)
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dr Tomasz Głowik (APS im. Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Heine (DSW we Wrocławiu)
SSO Piotr Hejduk, Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego SO w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst (UŁ w Łodzi)
prof. dr hab. Marek Konopczyński, (Pedagogium, WSNS w Warszawie)
doc. dr Jadwiga Królikowska (IPSiR UW w Warszawie)
dr Łukasz Kwadrans (UŚ Katowice)
dr hab. Irena Mudrecka (Pedagogium, WSNS w Warszawie)
dr hab. Beata Maria Nowak (Pedagogium, WSNS w Warszawie)
dr hab. prof. UW Maria Rogacka - Rzewnicka (UW w Warszawie)
dr hab. prof. UJ Barbara Stańdo - Kawecka (UJ w Krakowie)
kurator Paweł Skomin (SR w Zielonej Górze)
dr hab. Mariusz Sztuka (UJ Kraków)
prof. dr hab. Teodor Szymanowski (UW w Warszawie)
dr hab. prof. UW Jarosław Utrat- Milecki (UW w Warszawie)
dr Łukasz Wirkus (Akademia Pomorska w Słupsku)
Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące:
roli kuratora sądowego w społeczeństwie obywatelskim i społecznościach lokalnych, stanie służby w
świetle najnowszych badań, rozbieżności pomiędzy kreowanym obrazem służby, a jego odbiorem
społecznym, polityki karnej państwa, indywidualnej prognozy kryminologicznej, szacowania ryzyka,
skuteczności podejmowanych oddziaływań, współpracy kuratora zawodowego wykonującego
orzeczenia w sprawach karnych z sądem, pozycji kuratorskiej służby sądowej w systemie prawa
karnego, odpowiedzialności nieletnich, ośrodkach kuratorskich jako alternatywie dla izolacyjnych
środków wychowawczych, samoobrony przed agresją podopiecznych.

Poszczególne moduły podczas obydwu dni Kongresu przeplatane będą wystąpieniami, których
tematem przewodnim będzie odpowiedź na pytanie „Dlaczego wybór takiego zawodu?”. Poza tym
przewidziana jest projekcja filmu o realiach pracy kuratorów, zrealizowanego przez KSS SO
w Poznaniu (5-7 min)
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