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Konferencja „WSPÓLNIE WSPIERAMY RODZINY – na styku teorii z praktyką”
Konferencja „WSPÓLNIE WSPIERAMY RODZINY – na styku teorii z praktyką”,
zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, odbyła się 20 września 2017 roku w siedzibie WSH TWP. Spotkanie składało się z pięciu wystąpień. Magister Agnieszka Szablewska, kurator zawodowy, przedstawiła temat:
„Kurator – wymaga czy pomaga?”; magister Krystyna Kubik, pedagog szkolny: „Rola pedagoga szkolnego we wspieraniu rodziny”; magister Alicja Szmeterowicz, asystent rodziny:
„Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia”; magister Teresa Lipko, wykładowca
WSH TWP: „Wspólnoty samopomocowe w terapii rodzin z problemem uzależnienia”; magister Agnieszka Chułek, psycholog: „Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego jako
element systemu wsparcia rodziny”. W konferencji uczestniczyli między innymi pracownicy miejskich ośrodków pomocy rodzinie i kuratorzy.
XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki
W ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, organizowanego przez
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
przygotowała trzydniową ofertę wykładowo-warsztatową skierowaną do młodzieży i dorosłych. 21 września odbyły się dwa wykłady: „Zjawiska patologii społecznej pośród młodzieży
szkolnej – w perspektywie badań na temat przemocy w szkole” doktora Marka Wosia oraz
„Dopalacze, czyli środki zastępcze na rynku Polski” magistra Przemysława Mazka, a także
warsztatowe spotkanie „Twórczość a resocjalizacja w praktyce”, prowadzone przez magister
Teresę Lipko przy udziale kapitan Aleksandry Meller-Pruńskiej i kapitan Wioletty Łabędzkiej-Lewickiej z Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Goleniowie.
22 września doktor Dorota Ciechanowska przeprowadziła warsztaty „Mapy myśli
w uczeniu się”, doktor Sebastian Kaniewski zaś – wykład „Imigranci a przestępczość w Unii
Europejskiej”.
23 września odbyły się dwa wykłady dla rodziców: „Współczesna literatura dla dzieci,
czyli co pokazywać młodszym i czytać starszym” doktor Barbary Popiel i „Książka sama się
czyta, czyli tajemnice szybkiego czytania” magister Agnieszki Onak, a także spotkania
warsztatowe: „Jak poprowadzić domowe warsztaty teatralne dla dzieci?” magister Magdaleny Gardas-Wasilewskiej (dla rodziców) oraz „Komunikacja na uśmiech z plusem” doktor
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Barbary Popiel (dla dzieci). Całe spotkanie zakończyły rodzinne zabawy rozwijające pamięć, wyobraźnię i koncentrację.
Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych „Moje Pasje”
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego członkowie Psychologicznego Koła
Naukowego „Psyche” WSH TWP zorganizowali konferencję „Twoje Zdrowie w Twoich
Rękach”, która odbyła się 25 października 2017 roku. Wystąpiło czterech prelegentów: doktor Ryszard Kamiński, Dyrektor Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii w Szczecinie – temat: „Kontakt i bliskość w procesie terapeutycznym”; magister Katarzyna Strojek,
kurator specjalista rodzinny, kurator Sądu Rodzinnego w Szczecinie – „Instrumenty prawne
wspomagające proces leczenia”; magister Magdalena Oleszak, pedagog – „Niestandardowe
metody terapeutyczne”; magister Wioletta Lekszycka, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej – „Kim jestem? Doświadczenie choroby a stawanie się sobą”.
Konferencja „Mediacja – niedoceniana metoda pozasądowego łagodzenia i rozwiązywania sporów”
Konferencja „Mediacja – niedoceniana metoda pozasądowego łagodzenia i rozwiązywania sporów”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie
oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie we współpracy z Fundacją Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie, odbyła się 20 października 2017
roku. O zaletach mediacji w stosunku do postępowania sądowego mówił Marek Pietrasik,
mediator oraz prezes Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie. Beata Gęsior, dyrektor Kancelarii Fundacji, zaprezentowała wzrost liczby mediacji wykorzystywanych w sprawach sądowych w przeciągu ostatnich lat. Teresa Machus, dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach, wyjaśniła znaczenie komunikacji
międzyludzkiej w mediacji. Liliana Jędrzejewska, Sędzia Sądu Rejonowego II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód, przedstawiła mediację z perspektywy sędziego. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna, która składała się
z dwóch symulacji dotyczących spraw cywilnych.
Szkolenie „Bezpieczni w służbie i pracy”
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej w Szczecinie zorganizowały szkolenie „Bezpieczni w służbie i pracy”, które odbyło się 8 listopada 2017 roku i dotyczyło teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu
postępowania z agresywnymi i roszczeniowymi petentami. Szkolenie prowadzili: magister
Katarzyna K. Kozłowska, psycholog Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby
Więziennej w Szczecinie; magister Kamila Bogulas, psycholog z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie; magister Małgorzata Gruszecka, prokurator z Prokuratury Rejonowej
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w Goleniowie; porucznik Mariusz Dąbrowski, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Szczecinie; Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.
Konferencja „Praca – integracja”
Konferencja „Praca – integracja”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie, Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
KOMES, obyła się 16 listopada 2017 roku. Spotkanie dotyczyło aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz związanych z tym kwestii psychologicznych, społecznych i finansowych. Przeprowadzono również rozmowy z praktykami, którzy mogli zainspirować i doradzić pozostałym uczestnikom sprawdzone sposoby skutecznych działań na rzecz wsparcia
osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Konferencja promowała nowy pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PRACA–
INTEGRACJA, który ma na celu osiągnięcie przez przedsiębiorców 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2017
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie wygrała konkurs na realizację szkoleń w ramach Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2017. Od końca września
do końca listopada odbywały się szkolenia oraz konferencje. Działania skierowane do nauczycieli z powiatów: polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego i choszczeńskiego realizowano
w Szczecinie, w budynku WSH TWP, natomiast dla nauczycieli z powiatów: kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego, wałeckiego, białogardzkiego, szczecineckiego, sławieńskiego, koszalińskiego oraz z Koszalina – w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
dr Barbara Popiel
Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

