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5th European Conference for Social Work Research – ECSWR 2015: 
Re-Visioning Social Work with Individuals, Collectives and Commu-
nities: Social Work Research odbyła się w  dniach 22–24 kwietnia 2015 r. 
w Ljubljanie na Słowenii. Konferencja została zorganizowana przez the 
European Social Work Research Association (ESWRA) i, jak co roku, 
jej tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z zastosowaniem 
zróżnicowanych metod badawczych w pracy socjalnej. Konferencje po-
święcone badaniom w  pracy socjalnej są organizowane od pięciu lat. 
Poprzednie edycje miały miejsce w Oxfordzie, Bazylei, Jyväskylä i Bol-
zano. Spotkanie w  Ljubljanie miało wyjątkowy charakter nie tylko ze 
względu na jubileusz pięciolecia spotkań, ale również z uwagi na fakt, że 
konferencja została po raz pierwszy zorganizowana przez the Europe-
an Social Work Research Association (ESWRA). Tematyka konferencji 
dotyczyła zagadnień związanych z  badaniami nad tworzeniem i  do-
skonaleniem usług opiekuńczych skierowanych do klientów pomocy 
społecznej oraz tworzeniem i  efektywnością pracy instytucji pomocy 
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społecznej, problemów dotyczących pacy z poszczególnymi klientami 
pomocy społecznej, etyki pracy socjalnej, a  także samej polityki spo-
łecznej nie tylko w Europie, ale również poza jej granicami. W konfe-
rencji wzięli udział naukowcy z  wiodących ośrodków naukowo – ba-
dawczych z wielu krajów: Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii, Serbii, 
Belgii, Norwegii, Włoch, Chorwacji, Rosji, Finlandii, Izraela, Polski, 
Tajwanu, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii, Szwe-
cji, Słowenii, Portugalii, Grecji, Bośni i  Hercegowiny, Cypru, Albanii, 
Rumuni, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Kanady, Sri Lanki, Dani, Czech, 
Kenii i innych. 

Konferencję poprzedziły wydarzenia przedkonferencyjne w postaci 
wykładów i warsztatów dla pracowników socjalnych, które zatytułowa-
no: Etyka Pracy Socjalnej. Wykłady i warsztaty miały miejsce 21 kwiet-
nia na Uniwersytecie w  Ljubljanie. Uczestnicy mogli wziąć również 
udział w wydarzeniu Medialny obraz praw socjalnych i praw człowieka 
czy też wykładzie Humor żydowski vs humor izraelski prowadzonym 
przez przedstawiciela Centrum Kultury Żydowskiej. Przed oficjalnym 
rozpoczęciem konferencji odbyło się również sympozjum dotyczące 
studiów nad funkcjonowaniem społecznym osób niepełnosprawnych 
w krajach postskomunistycznych i krajach Azji Południowo-Wschod-
niej. Sympozjum  przygotowali pracownicy Uniwersytetu w Ljubljanie. 

Ceremonia otwarcia odbyła się 22 kwietnia 2016 roku. Oficjalną 
część konferencji rozpoczęła prof. Darja Zavirsek – przewodnicząca 
komitetu organizacyjnego konferencji, Profesor Ivan Svetlik Rektor 
Uniwersytetu w  Ljubljanie oraz prof. Ian Shaw przewodniczący the 
European Social Work Research Association (ESWRA). W  tej części 
uczestnicy mogli zapoznać się z  informacjami dotyczącymi stowarzy-
szenia ESWRA. Profesor Shaw podziękował za rok wytężonej pracy nad 
przygotowaniem konferencji oraz utworzeniem ESWRA. 

Po oficjalnej ceremonii rozpoczęcia wykład wygłosiła Prof. Michal 
Krumer-Nevo z Universytetu Ben-Guriona w Izraelu. Jej wykład Brin-
ging the political into social work practice, research and theory dotyczył 
istoty działań praktycznych w pracy socjalnej jako pomostu między teo-
rią, badaniami i praktyką pracy socjalnej. Rozważania zostały zilustro-
wane przykładem innowacyjnego programu pracy z  ludźmi ubogimi, 
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realizowanym w Izraelu, a zatytułowanym „Poverty Aware Social Work 
Practice”.

W kolejnej części konferencji odbyła się jedna sesja plenarna (PA-
RALLEL WORKSHOPS AND SYMPOSIA 1). Uczestniczy spotkania 
pracowali w 8 równoległych sekcjach. Zagadnienia podejmowane pod-
czas tej części oscylowały wokół tematów: zróżnicowanie wymiarów 
podejmowania decyzji w pracy socjalnej, służb zajmujących się ochro-
ną praw dziecka, tworzenia wiedzy, kultury zawodowej i praktyk poli-
tycznych w pracy socjalnej, badań pracy socjalnej w obszarze zdrowia, 
medialnego obraz pracy socjalnej, aktywności społecznej oraz zagad-
nień LGBT w pracy socjalnej, badań etnograficznych w pracy socjalnej, 
kryzysu gospodarczego, pracy socjalnej w mieście.

Po zakończeniu obrad w sekcjach uczestnicy konferencji mogli wy-
słuchać wykładu profesora ekonomii z Uniwersytetu w Londynie Guya 
Standinga, twórcy pojęcia „prekariat” oraz badacza tego zagadnienia. 
Jego wykład The Precariat: Overcoming Insecurity and Inequality, poka-
zał w jaki sposób globalizacja, postęp technologiczny, a także neoliberal-
ny model ekonomiczny wygenerowały nowy globalny model klasowy. 
Prekariat stał się bowiem najszybciej powiększającą się klasa społeczną. 
Profesor Standing zwrócił także uwagę na problemy nowopowstałej kla-
sy społecznej, do których zaliczyć należy szybko powstające wewnętrz-
ne podziały i nierówności. Zagadnienie prekariatu jest niezwykle istot-
nym w kontekście szybko zmieniającego się i zglobalizowanego świata. 

Po wykładzie uczestnicy pracowali w  drugiej sesji plenarnej (PA-
RALLEL WORKSHOPS AND SYMPOSIA 2) pracując w  7 równole-
głych sekcjach tematycznych. Tematyka ich skoncentrowana była na 
zagadnieniach ubóstwa, migracji, a także uznania, szacunku i godności 
w opiece nad dziećmi. Poruszono również zagadnienia opieki nad oso-
bami starszymi oraz stosowania zróżnicowanych metod badawczych 
w  badaniach do pracy społecznej, pomocy społecznej z  perspektywy 
klientów pomocy społecznej itp. W  każdej sekcji tematycznej wygło-
szonych zostało średnio 4 do 5 wykładów, po których odbywały się dys-
kusje. Podczas prezentacji przedstawiono wyniki z imponujących pod 
względem metodologicznym badań, prowadzonych przez naukowców 
z różnych ośrodków badawczych. Przedstawione zostały bardzo zróżni-
cowane metody badawcze oraz bardzo zróżnicowane grupy docelowe. 
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Kolejny dzień konferencji rozpoczął się spotkaniami z redaktorami 
czasopism „Journal of Social Work Practice (Routledge)”, „European 
Journal of Social Work (Routledge)”, „Journal of Social Work (SAGE)”. 
W tym dniu zostały wygłoszone dwa wykłady. Pierwszym wykład wy-
głosił dr Mojci Urek z Uniwersytetu w Ljubljanie zatytułowany Unhe-
ard voices in social and health care: narrative perspective. Drugi wykład 
dotyczący roli historiograficznych badań porównawczych zatytułowa-
ny Comparative methods in historiographic research projects wygłosiła 
prof. Sabine Hering. W  tym dniu uczestnicy wysłuchali również pre-
lekcji poświęconej pamięci Prof. Birgit Rommelspacher. Następnie 
uczestnicy konferencji pracowali w 4 sesjach plenarnych (PARALLEL 
WORKSHOPS AND SYMPOSIA 3, 4, 5 i 6). W każdej sesji plenarnej 
uczestnicy konferencji mieli do wyboru pracę w  9 równoległych sek-
cjach. W tym dniu tematyka obrad dotyczyła różnorodnych zagadnień 
z  obszaru pracy socjalnej. Podejmowane dyskusje koncentrowały się 
wokół zagadnień sytuacji osób młodych, polityki społecznej w różnych 
państwach, ubóstwa, nowych form wspierania rodziny w kryzysie, pro-
blemów osób niepełnosprawnych,  pracy z osobami z grup ryzyka, mi-
gracjom zarobkowym, problemom dotyczącym rynku pracy i  zatrud-
nienia, a także nowych koncepcji i innowacyjnych metod badawczych 
w pracy socjalnej oraz rosnących nierówności w zakresie edukacji pra-
cowników socjalnych. W tym dniu podczas przerwy obiadowej rozpo-
częła się sesja plakatowa. Podczas sesji autorzy plakatów mieli czas na 
zaprezentowanie swoich prac oraz na dyskusję dotyczącą podejmowa-
nych tematów.

W  ostatnim dniu konferencji odbyły się trzy sesje plenarne (PA-
RALLEL WORKSHOPS AND SYMPOSIA 7, 8 i 9). Każda sesja była po-
dzielona na pracę w 7 równoległych sekcjach o zróżnicowanej tematyce 
nawiązującej do wszystkich problemów z obszaru pomocy społecznej 
np. opieka nad dziećmi, osoby starsze, niepełnosprawność, wykluczenie 
społeczne itp. Konferencję zakończył wykład dr. Paula Stubbsa Transla-
ting Austerity in the Semi-Periphery: social policy, social movements and 
the crisis in South East Europe dotyczący m.in. konsekwencji wzrastają-
cych nierówności społecznych w Europie. W tym dniu odbyła się rów-
nież sesja plakatowa. 
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Konferencję zakończyło uroczyste podsumowanie obrad oraz wrę-
czenie nagród za najlepszy poster. 

Podsumowując, należy podkreślić, że konferencja była bardzo cen-
nym doświadczeniem dla osób zajmujących się badaniami prowadzo-
nymi w pracy socjalnej. Była zarówno źródłem wiedzy z najnowszych 
badań oraz wymianą cennych doświadczeń badawczych, w tym inno-
wacyjnych metod badań, jak i  zalążkiem inspiracji do podejmowania 
nowych badań. Niezwykle cenne było również to, że każdy uczestnik 
konferencji mógł wziąć udział w wielu różnych sympozjach, zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami naukowo-badawczymi.


