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Informacja dla uczestników 

VII Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej 

14-15 maja 2020 r. 

 
Inkluzja społeczna seniorów 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do uczestnictwa w VII Międzynarodowym Kongresie Inkluzji 

Społecznej organizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2020 r. w budynku 

Wydziału Humanistycznego UPH przy ul. Żytniej 39, 08-110 Siedlce. 

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do ośrodków 

naukowych, instytucji zajmujących się wykluczeniem i włączeniem osób 

starszych, jak również wszystkich osób zaangażowanych w działania przeciw 

wykluczeniu społecznemu seniorów.  

 Tematyka Kongresu 

Organizowane przez naszą Uczelnię przedsięwzięcie naukowe odbywające 

się w ramach Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej trwa nieprzerwanie 

od 2014 r. Są to spotkania naukowe, które mają na celu poszerzanie wiedzy w 

zakresie szeroko pojętej inkluzji społecznej w kontekście przemian społecznych  

i kulturowych.  

Ta prestiżowa interdyscyplinarna Konferencja integruje przedstawicieli 

polskiej i światowej nauki z różnych dziedzin, a w szczególności w obszarze nauk 

społecznych i humanistycznych, ekonomicznych i prawnych.  

Celem VII Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej jest ukazanie 

myśli polskich i zagranicznych naukowców oraz praktyków, w najważniejszych 

kwestiach dotyczących kompleksowych działań w zakresie inkluzji społecznej 

seniorów. Uczestnicy Kongresu podejmą również próbę określenia spójnej wizji 

działań inkluzyjnych wobec osób starszych w polityce społecznej i edukacji w 

Polsce i w świecie współczesnym.  

Refleksje naukowe tegorocznego Kongresu będą oscylowały wokół 

następujących zagadnień: 

1. Wykluczenie społeczne seniorów – etiologia, fenomenologia i 

sposoby zapobiegania. 

2. Współczesne problemy opieki senioralnej – przekonania, 

uprzedzenia i stereotypy postrzegania seniorów. 

3. Ageizm we współczesnym świecie – Uniwersytety Trzeciego Wieku, 

projekty i inne działania społeczne wobec osób starszych. 

4. Bezpieczeństwo seniorów. 

Mamy nadzieję, że dyskurs naukowy, do którego Państwa serdecznie 

zapraszamy, posłuży wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze inkluzji 

społecznej osób starszych nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. 

Pokłosiem naszych rozważań będzie wydanie recenzowanych, 

monografii naukowych (rozdział w monografii punktowany 20 pkt). 

Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie „Student 

niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”. 

  Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 15.02.2020r. 
na adres: kongres@uph.edu.pl (formularz zgłoszenia znajduje się w załączniku). 

 Teksty referatów oraz oświadczenie autora prosimy przesyłać w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2020r. na adres: kongres@uph.edu.pl  

Brak podpisanego oświadczenia autora jest jednoznaczny z niedopuszczeniem 
rozdziału do publikacji. 
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OPŁATY: 

Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi: 

 Pełny udział w Kongresie z publikacją – 500 zł lub 120 euro 

 Publikacja bez udziału w Kongresie – 150zł lub 35 euro 

 Opłata dla studentów i doktorantów – 250 zł 

Wpłaty prosimy dokonać do dn. 10.04. 2020 r. na konto: 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

ul. Konarskiego 2,  

08-110 Siedlce 

Pekao SA I oddział Siedlce, PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 

lub dla gości zagranicznych na konto walutowe: 

IBAN: PL84 1240 2685 1978 0010 1464 3201, 

Swift banku: PKOPPLPW 

Z dopiskiem: VII Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: publikację artykułu w punktowanej  

(20 pkt.), recenzowanej monografii, materiały konferencyjne, 2 barki 

kawowe, 2 obiady, uroczystą kolację. 

 

Miejsce kongresu: 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny,  

ul. Żytnia  39 (dojazd od ul. Popiełuszki), 08-110 Siedlce 
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Noclegi: 

Przedstawiamy Państwu propozycję hoteli, w których możecie Państwo we 

własnym zakresie zarezerwować noclegi: 

 

Hotel Villa Park  

ul.Nauczycielska 12, róg ul.Prusa 

08-110 Siedlce 

tel. +48 25 632 30 03 

mail: villapark@hotel.siedlce.pl  

www.hotel.siedlce.pl  

 

Hotel Janusz*** 

ul. Pusta 15 

08-110 Siedlce 

tel.+ 48 25 633 06 66/67 

e-mail: janusz@janusz.pl 

www.janusz.pl/hotel  

 

Hotel „Ibis“ 

Ul. Jana Pawła II 10 

Tel. (25) 308 10 00 

 

Osiedle Studenckie  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

DOM STUDENTA NR 2, 4, 5 

ul. Żytnia 17/19 

08-110 Siedlce 

tel.: +48 25 643 17 04 – Kierownik Osiedla Studenckiego 

        +48 25 643 17 01 

Hotel “Panorama” 

ul. Okrężna 25 

(25)644 99 55  

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 

dr Małgorzata Wiśniewska  

e-mail malgorzata.wisniewska@uph.edu.pl, tel. +48 604 951 478 

dr Aneta Niewęgłowska 

e-mail aneta.nieweglowska@uph.edu.pl, tel. +48 602 266 226 

http://www.hotel.siedlce.pl/
http://www.janusz.pl/hotel
mailto:malgorzata.wisniewska@uph.edu.pl
mailto:aneta.nieweglowska@uph.edu.pl
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dr Ewa Jówko  

e-mail ewa.jowko@uph.edu.pl, tel. +48 609 101 275 

dr Beata Bocian-Waszkiewicz  

e-mail: beata.bocian-waszkiewicz@uph.edu.pl, tel. +48 603 689 618 
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