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Szanowni Państwo,  

 

 Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA. 

Problematyka konferencji wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią  

są różnorodne formy opieki i wsparcia osób doświadczonych traumą życiową, ze 

szczególnym uwzględnieniem doświadczenia cierpienia i śmierci oraz idea służby życiu aż do 

naturalnej śmierci. Wsparcie, zatem, i aktywną pomoc drugiemu człowiekowi należy 

traktować jako integrujące działanie ludzkie, którego źródłem jest społeczny charakter  natury 

człowieka. Ludzie, bowiem, aby funkcjonować w świecie społecznym potrzebują obecności i 

oparcia w drugim człowieku, w grupach odniesienia. Bliskość ta sprawia, że nie czują się 

osamotnieni w sytuacjach kryzysowych, czy wręcz granicznych.  

 Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy zatem  do udziału badaczy 

reprezentujących różne dyscypliny akademickie: socjologów, pedagogów, psychologów, 

teologów, przedstawicieli nauk medycznych, politologów, ekonomistów, antropologów…, a 

także osoby zaangażowane w posługę hospicyjną. Mamy nadzieję, że rekomendowana debata 

naukowa wskaże oczekiwane obszary i sposoby ukierunkowanych, solidarnych działań na 

rzecz osób znajdujących się u kresu życia.  
 

 

 

Proponowane obszary eksploracji naukowej: 

 

 

1. Życie jako wartość – hospicjum w służbie życiu. 

2. Formy wsparcia chorego w sytuacjach granicznych. 

3. Zasady ładu społecznego jako podstawa realizacji założeń ruchu hospicyjnego. 

4. Rola i zadania pracowników hospicjum wobec chorego u kresu życia.  

5. Rola i zadania pracowników hospicjum wobec rodziny podopiecznego hospicjum. 



6. Wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej. 

7. Kształtowanie postaw społecznych - filozofia hospicyjna w instytucjonalnej i domowej 

opiece nad osobami u kresu życia.  

8. Pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie jako zadania dla zespołów paliatywno-

hospicyjnych i wspólnot wyznaniowych. 

9. Ideały hospicyjne inspiracją do opieki nad wszystkimi osobami u kresu życia. 

10. Nowe obszary opieki u kresu życia: chorzy na demencje i ich opiekunowie, chorzy na 

POChP, przewlekle chorzy w domach. 

11. Integracja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, wolontariatu i środowisk lokalnych w 

trosce o osoby u kresu życia i ich rodziny. 

 

Zasady zgłaszania uczestnictwa w konferencji: 

 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz  

Karta zgłoszenia na  adres: u.bejma@uksw.edu.pl do 20 kwietnia 2016 roku. Formularz 

dostępny w załączniku. 

 

Opłata za udział w konferencji wynosi: 300 zł 

 

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 30 kwietnia 2016 roku na konto UKSW, ul. 

Dewajtis 5, Warszawa 01-815.  

Nr konta: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 

Na dowodzie wpłaty należy podać tytuł konferencji: „Razem wobec wyzwań opieki u kresu 

życia” 

Faktury będą wystawiane przez UKSW na osobę lub instytucję, z konta której zostanie 

dokonana płatność. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, oraz  

poczęstunek w dniu konferencji. 

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji naukowej. Referaty, które nie 

uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą 

publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o 

opublikowaniu zależna będzie od uzyskania pozytywnej recenzji. 

 

 

mailto:u.bejma@uksw.edu.pl


Harmonogram konferencji: 

do 20 kwietnia 2016 r.    - przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji  

do 25 kwietnia 2016 r.   - informacja o przyjęciu referatu na konferencję  

do 30 kwietnia 2016 r.   - dokonanie opłaty za udział w konferencji 

do 10 lipca 2016 r.   - nadesłanie artykułu naukowego do publikacji 
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                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 
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