II Kongres Kuratorski
Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania
Warszawa, 25 – 26 września 2014
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Fundacji Nowe Horyzonty,
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9
Dzień I
900 – 1000

Otwarcie Kongresu

Powitanie gości:
Minister Sprawiedliwości
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
Wystąpienia:
parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych oraz zaproszonych gości.
Film o realiach pracy kuratorów
(KSS SO w Poznaniu)
1000 – 1330 „Moduł pedagogiczno-resocjalizacyjny”
prowadzenie prof. dr hab. Marek Konopczyński
Misja kuratorskiej służby sądowej w społeczeństwie obywatelskim
prof. dr hab. Marek Konopczyński, (Pedagogium, WSNS w Warszawie)
Rola kuratora sądowego w lokalnym systemie profilaktyczno – resocjalizacyjnym
prof. dr hab. Wiesław Ambrozik (UAM w Poznaniu)
Kurator jako podmiot integrujący przestrzeń osobową, społeczną i środowiskową w socjalizacji
wtórnej osób wchodzących w konflikt z prawem
prof. dr. hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Siedlcach)
1100 – 1120 Przerwa kawowa
1130

„Dlaczego wybór takiego zawodu?”

Marcin Siedlecki (kurator zawodowy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)
O problemie skuteczności kuratorskich oddziaływań resocjalizujących
dr hab. Beata Maria Nowak (Pedagogium, WSNS w Warszawie)
Efektywność resocjalizacji – próba oceny kryteriów
dr hab. Marek Heine, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Stan służby kuratorskiej w Polsce w świetle najnowszych badań socjologicznych wymiaru
sprawiedliwości karnej
doc. dr Jadwiga Królikowska (IPSiR UW w Warszawie)
Systemowe bariery dla funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej
dr Anna Chmielewska (APS im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie)

Dyskusja

1315 – 1430 - Obiad

1430 – 1600 „Moduł prawny”
prowadzenie: dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW
Płaszczyzny współpracy zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych z sądem karnym
SSA Wojciech Dziuban (Rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie)
Zadania kuratorskiej służby sądowej a nowelizacja prawa karnego
prof. dr. hab. Teodor Szymanowski (UW w Warszawie)
Współczesne kierunki rozwoju modelu zawodowego i etosu kuratorskiej służby sądowej
dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW (UW w Warszawie)
Ocena projektowanych zmian ustroju Kuratorskiej Służby Sądowej
doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska (UW w Warszawie)
Polityka karna państwa a ekonomia.
Na czym oszczędzać i w co inwestować z punktu widzenia polityka społecznego?
dr Joanna Felczak (SGH w Warszawie)
Dyskusja
1600 – 1620 Przerwa kawowa

1630 – 1830 „Moduł profilaktyczny”
prowadzenie: dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności pozytywnej u nieletnich,
jako cel działań kuratorów sądowych
dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium (Pedagogium, WSNS w Warszawie)
Zmiana paradygmatów w postępowaniu karnym nieletnich.
O odpowiedzialności nieletnich
dr hab. Barbara Stańdo – Kawecka, prof. UJ (UJ w Krakowie)
Prezentacja „Jak nas widzą- czyli co mówi ulica”
dr Michał Szykut (UMK w Toruniu))
Ethos i etyka w Kuratorskiej Służbie Sądowej – obraz kreowany a odbiór społeczny
dr Łukasz Wirkus (AP w Słupsku)
Ośrodek kuratorski jako alternatywa dla ośrodków izolacyjnych
dr Łukasz Kwadrans (UŚ w Katowicach)
Dyskusja

2000 Uroczysta Kolacja

Dzień II

800 – 845 Śniadanie

900–1100 „Panel metodyczny”
Prowadzenie dr hab. Mariusz Sztuka (UJ w Krakowie)
Wywiad motywujący, jako użyteczne narzędzie pracy kuratora
dr Tomasz Głowik (APS im. Grzegorzewskiej w Warszawie)
Szacowanie ryzyka w pracy kuratora.
Badania nad adaptacją risk assessment do warunków Polskich
dr hab. Mariusz Sztuka (UJ Kraków)
Paradygmat efektywności w praktyce zawodowej kuratorów sądowych
doc. dr Przemysław Frąckowiak (WWSS-E w Środzie Wlkp. / GWS Millenium)

Prezentacja krótkiego filmu „Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją”
Samoobrona przed agresją podopiecznych jako składnik warsztatu kuratora sądowego
kurator Paweł Skomin (SR w Zielonej Górze)
Dyskusja
1100 – 1120 Przerwa kawowa

1120 – 1220 Panel dyskusyjny z udziałem skazanych
„Do czego jest mi potrzebny kurator sądowy?”
Dyskusja

1220 – 1300 – Podsumowanie II Kongresu Kuratorskiego i przyjęcie rekomendacji
1330 - 1415 – Obiad

1430 – 1545 „Praktyka kuratorska”
prowadzenie: dr Łukasz Kwadrans

Inkluzyjno-katalaktyczny wymiar pracy kuratora ze skazanymi w środowisku
– raport z badań i propozycje rozwiązań
dr hab. Anna Kieszkowska (UJK w Kielcach)
Uwarunkowania postaw podopiecznych przejawiane wobec rodzinnych kuratorów sądowych
dr Honorata Czajkowska (DSKS FRONTIS)
Praca z rodziną wieloproblemową
dr Ewa Kiliszek (IPSIR, UW w Warszawie)

Metodyka pracy kuratora sądowego dla dorosłych w realiach małego miasta i gminy wiejskiej
dr Marta Petrykowska (AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
Profil psychologiczny nieletniego z zastosowanym nadzorem kuratora sądowego
dr Paweł Kozłowski (AP w Słupsku)
Wsparcie psychologiczne kuratorów sądowych jako czynnik warunkujący wsparcie społeczne
dr Bartłomiej Skowroński (UKSW w Warszawie)

1545 – 1550

Zamknięcie II Kongresu Kuratorskiego

Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

