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CALL FOR PAPERS

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji
w Wielkiej Brytanii". Celem Konferencji jest przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na
temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii oraz na temat jej moderatorów.
Konferencja ma służyć dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej
społeczności w UK. Chcielibyśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją jest
dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może
spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka
Konferencji nabiera zwłaszcza istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.
Tematyka wystąpień zogniskowana będzie wokół następujących zagadnień, związanych z efektami
psychologicznymi oraz konsekwencjami zmiany otoczenia i konieczności przystosowania się do
nowych warunków społeczno-ekonomicznych.:
- Próba odnalezienia się na rynku pracy.
- Umiejętność korzystania z opieki zdrowotnej.
- Mechanizmy budowania relacji społecznych z rdzennymi mieszkańcami i emigrantami, w tym
kwestie językowe, związane z kodami kulturowymi, zasadami komunikacji czy poziomem motywacji do integrowania się.
- Kompetencje społeczne i czynniki osobowościowe wspierające funkcjonowanie w środowisku
wielokulturowym.
- Analiza czynników wpływających na powstawanie zagrożeń i zaburzeń funkcjonowania w
dotychczasowych układach społecznych, w tym w rodzinie, a także na marginalizację społeczną
i ekologiczną (np. zamieszkiwanie miejsc o większej skali przestępczości, zubożenia).

Analiza czynników wpływających na zdrowie i dobrostan emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii, określonych na podstawie badań naukowych, ma na celu wzmocnienie działań edukacyjnych i
prewencyjnych instytucji i organizacji, mających wpływ na skuteczność akulturacji. Naszym celem
jest wypracowanie i wzmocnienie strategii i oraz metod wsparcia, dotyczących zapobiegania kryzysom życiowym w warunkach emigracji, poprzez propozycje takich działań, które przyczynią się do
podniesienia poziomu szeroko rozumianych kompetencji życiowych emigrantów.

Po zakończeniu konferencji planujemy przygotowanie i przekazanie podsumowania wniosków z
Konferencji do instytucji i organizacji służących społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii.
Chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie działania należy podjąć w celu praktycznego
wspierania dobrostanu Polaków w Wielkiej Brytanii. Opracowane materiały konferencyjne i ewaluacyjne zostaną przesłane do instytucji brytyjskich i organizacji polonijnych. Mamy nadzieję na zapoczątkowanie szerokiego procesu wdrażania działań profilaktycznych, poprawiających dobrostan
polskich emigrantów wśród wielokulturowej społeczności.

Zapraszamy polskojęzycznych badaczy z uczelni polskich i brytyjskich oraz związanych z międzynarodowymi instytucjami naukowymi. Głównym językiem obrad będzie język polski, ale zapraszamy także do zgłaszania referatów z języku angielskim.

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 70 GBP dla Referentów. Opłata konferencyjna
pokrywa koszty przygotowania zestawu materiałów informacyjnych, wydania programu i
streszczeń, wynajęcia sali oraz recepcji.

Wystąpienia naukowe w formie artykułów opublikowane zostaną w kwartalniku Studia Społeczne 5 pkt MNiSW. Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie ze standardami APA, opisanymi
tutaj: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/studia-spoleczne/instrukcje-dlaautorow

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego formularza, wypełnienie i wysłanie go drogą
elektroniczną do 15 października 2016 na adres: konferencja@puno.edu.pl

Lista przyjętych referatów zostanie ogłoszona 31 października 2016 roku na stronie internetowej:
www.puno.edu.pl/zps

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja@puno.edu.pl
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