Zaproszenie na warsztaty projektu Transfam
Polskie rodziny migracyjne – wyzwania dla pracy socjalnej
Uniwersytet Jagielloński serdecznie zaprasza pracowników socjalnych na warsztaty, które odbędą się w dniu
23.05.2016 w godzinach 10:00-13:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.
Coraz więcej Polaków i Polek ma za sobą doświadczenie migracji, a pobyt poza krajem znacząco zmienia
kształt współczesnych relacji rodzinnych. Wyjazdy osiedleńcze całych rodzin (w tym dzieci), sezonowe
migracje zarobkowe jednego z rodziców, a także powroty rodzin i dzieci do kraju rodzą szereg wyzwań dla
instytucji oferujących wsparcie członkom i członkiniom tak zwanych rodzin transnarodowych w Polsce i
zagranicą. Celem naszych warsztatów jest więc dyskusja i wymiana doświadczeń ekspertów na co dzień
stykających się z wyzwaniami niesionymi przez migracje rodzin.
Podczas warsztatów zaprezentujemy wyniki badań dwóch projektów badawczych.
1. Projekt Transfam – „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne,
integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych”
(2013-2016) - dotyczy różnych doświadczeń rodzin transnarodowych w kontekście polsko-norweskim, m.in.
- doświadczenia dzieci polskich migrantów dorastających w Norwegii,
- migracyjne rodzicielstwo,
- wyzwania szkolne i polityki edukacyjne,
- wizyty w kraju i zapewnianie opieki dla starzejących się rodziców, którzy pozostali
w Polsce.
2. Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z
emigracji” - koncentruje się na doświadczeniach migracji powrotnych wśród najmłodszych.
Zapraszając na warsztat, pragniemy z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badań,
z drugiej zaś chcemy dowiedzieć się, jakie zagadnienia dotyczące pracy z rodzinami migranckimi są
najistotniejsze z perspektywy pracownika socjalnego. Warsztat będzie okazją do dyskusji i wymiany
doświadczeń na temat wyzwań stojących przed pracownikami socjalnymi w kontekście migracji rodzin.
Wspólnie spróbujemy zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami i rekomendacjami, które wynikają nie
tylko z badań, ale przede wszystkim z codziennej praktyki pomocy społecznej.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, a organizatorzy w czasie przerwy zapraszają na kawę i coś
słodkiego. Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną do koordynatorek wydarzenia:
Dr Magdalena Ślusarczyk (magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl),
Dr Paula Pustułka (paulina.pustulka@uj.edu.pl).
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji lub organizacji.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20.05.2016. Serdecznie zapraszamy!

