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Szanowni Państwo,
współczesny świat to z jednej strony nowe możliwości, z drugiej zaś zagrożenia, na które nie zawsze
jesteśmy przygotowani, a które zaburzają poczucie bezpieczeństwa - niezbywalnego prawa każdego człowieka.
To stawia przed nami, pedagogami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, pracownikami
służby zdrowia, jak i też przedstawicielami różnych służb mundurowych nowe wyzwania i zadania. Należą do
nich: konieczność wzmacniania gotowości społecznej do przeciwdziałania zagrożeniom, podnoszenie poziomu
zaufania społecznego do przedstawicieli służb mundurowych oraz wzmacnianie kompetencji społeczeństwa w
zakresie zapewniania i utrzymywania poczucia bezpieczeństwa we wszystkich jego obszarach.
Konferencja ma wymiar naukowo-szkoleniowy i skierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk
akademickich, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz
nauczycieli, jak i do studentów i doktorantów, zaś towarzyszące jej imprezy takie jak warsztaty realizowane
w ramach Dnia z Profilaktyką, skierowane są także do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym celem konferencji jest włączenie się w dyskurs interdyscyplinarny oraz rozszerzenie
i wzmocnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Niniejszy projekt jest też próbą
powiązania obszaru teorii z obszarem praktyki w obszarze profilaktyki społecznej. Wynika to z naszego
przekonania, że tylko w sytuacji zbilansowania wiedzy i umiejętności zwiększymy szanse na wypracowanie
prawidłowych wzorów zachowań w sytuacjach kryzysowych. Stąd też program konferencji obejmuje czynny
udział przedstawicieli Policji i innych służb mundurowych, ratownictwa medycznego, przedstawicieli
samorządów. W pierwszym dniu konferencji głos zabiorą eksperci reprezentujący różne środowiska, zaś drugiego
dnia zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, które pozwolą zestawić wiedzę teoretyczną z działaniem
praktycznym – radzeniem sobie w sytuacji zagrożenia.
Konstruując poszczególne panele posłużyliśmy się polskim dokumentem regulującym zasady
bezpieczeństwa, zarówno w kontekście globalnym, regionalnym jak i krajowym, czyli zatwierdzoną 5 listopada
2014 roku, przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Strategią
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, w której scharakteryzowane zostały działania obronne,
ochronne, społeczne oraz gospodarcze. Językami konferencji będą: język polski oraz język angielski. Dotyczy to
także składanych do publikacji tekstów pokonferencyjnych.
Konferencja jest współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Serdecznie zapraszamy!
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Informacje organizacyjne:

Koszty uczestnictwa:

Czynny udział w konferencji (czynny udział w dwóch dniach konferencji wraz z warsztatami, pakiet
konferencyjny, bufet kawowy, obiad w trakcie dwóch dni konferencji, publikacja w recenzowanym czasopiśmie
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne – lista B MNiSW – 4 pkt.1/ w recenzowanej monografii): 
 150 zł – pracownicy naukowo-dydaktyczni, samorządowcy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i służb
mundurowych 
 100 zł – doktoranci
 50 zł – studenci
Bierny udział w pierwszym dniu konferencji (pakiet konferencyjny, bufet kawowy)
 50 zł – wszyscy uczestnicy

Organizator nie zapewnia noclegu.

Dane do przelewu:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
nr rachunku bankowego: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
z dopiskiem „Konferencja o bezpieczeństwie”

Opłaty należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 30.04.2019 r.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
konferencjaobezpieczenstwie@pwsz.wloclawek.pl
Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o wskazanie danych do faktury w karcie zgłoszenia.
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Pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji w procesie wydawniczym.

