
   
    

Program konferencji 

„Inny kraj? Nowe życie?  

Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji” 

30.11.2017 Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Aula D 

 

8.45 – 9.15 rejestracja uczestników 

9.15 – 9.20 przywitanie gości - Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Dyrektor MOPS Anna Jarosz, 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG 

9.20 – 9.30 – słowo wstępne do konferencji - Anna-Carin Öst Przedstawiciel Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Patron Honorowy konferencji 

9.30 – 10.00 - wykład inauguracyjny poświęcony problemom adaptacji kulturowej w obozach dla 

uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych - prof. dr hab. Halina Grzymała – 

Moszczyńska, Zakład Psychologii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego  

10.00 – 10.30 - „Can work for refugees be found in the Pomeranian Region?” - wykład w języku 

angielskim dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG - Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Wydział 

Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego  

 

10.30 – 11.00 - prezentacja w języku niemieckim na temat niemieckich doświadczeń dotyczących 

integracji migrantów ze społecznością lokalną – Andrea Graber – Jauch, przedstawiciel miasta 

Frankenthal (Pfalz)  

11.00 – 11.30 - „Investing in refugees and the economic impact of migrants including ideas and 

suggestions in the light of the system in Sweden” - wykład w języku angielskim, Fahad Baki student 

Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego  

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa 

11.45 – 12.15 - wykład na temat pokolenia migrantów urodzonych w kraju pochodzenia, ale 

wychowujących się w kraju pobytu na podstawie badań naukowych - dr Dorota Jaworska, dr Marcin 

Boryczko, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Khedi Alieva  

12.15 – 12.45 – prezentacja w języku angielskim na temat duńskich doświadczeń dotyczących 

integracji migrantów ze społecznością lokalną – Rebecca Helqvist, przedstawiciel miasta Naestved  

12.45 – 13.15 – prezentacja w języku niemieckim na temat pracy pracowników socjalnych z 

uchodźcami w oparciu o własne doświadczenia – Sabine Weinnoldt – Truong, przedstawiciel miasta 

Frankenthal (Pfalz)  

13.15 – 13.45 - przerwa na lunch 

13.45 – 14.15 –- „Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi  w kontekście zagrożeń migracyjnych. 

Doświadczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej” - kpt. Robert Mroczek Morski Oddział Straży 

Granicznej  

14.15 – 14.45 – wystąpienie na temat kwestii przemocy seksualnej i ze względu na płeć wobec 

uchodźczyń, migrantek i osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – jakie rozwiązania i 

wyzwania są w Polsce w tym zakresie – Katarzyna Oyrzanowska  specjalistka ds. integracji w biurze 

UNHCR w Polsce 

14.45 – 15.15 – prezentacja założeń projektu Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców 

w Sopocie (SCIIWC), informacje na temat funkcjonowania Centrum - Olga Sachno-Iwaszko 

przedstawiciel SCIIWC  

15.15 – 16.00 – czas na pytania i dyskusję moderowaną przez prowadzącego konferencję – pytania do 

prelegentów 
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