
 
 
 

 

 
LUBUSKA RODZINA W DOBIE PRZEMIAN 

Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju

 

 

Rodzina stanowi solidny fundament dla rozwoju społecznego i gospodarczego 
poszczególnych Państw i regionów. Jej sprawne funkcjonowanie przekłada się na dobrostan 
poszczególnych jednostek, jak również na szeroko rozumianą jakość życia całych 
społeczności.  

Współczesna rodzina ulega dynamicznym przemianom i przeobrażeniom na co znaczący 
wpływ ma wiele czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym, demograficznym, 
kulturowym oraz religijnym.  

Wielowymiarowe przemiany, jakim podlega współczesna rodzina, przekładają się  
m.in. na model życia małżeńskiego i jego alternatywne formy oraz na płodność i dzietność 
kobiet, co w konsekwencji przekłada się na procesy depopulacyjne oraz starzenie się 
społeczeństwa. Zjawiska te rodzą konieczność wypracowania efektywnych form wsparcia 
instytucjonalnego rodziny, nie tylko na poziomie krajowym ale również regionalnym  
i lokalnym. 

Niezmiernie istotne jest więc rozpoznanie współczesnych wyzwań oraz zagrożeń z jakimi 
spotyka się rodzina na poziomie województwa, powiatów i gmin. 

Celem seminarium „Lubuska rodzina w dobie przemian. Współczesne wyzwania  
i perspektywy rozwoju” jest przedstawienie zróżnicowania form życia rodzinnego  
w szczególności w województwie lubuskim, refleksja wokół kondycji, problemów i kryzysów, 
jakich doświadczają współczesne rodziny oraz wpracowanie rekomendacji dotyczących ich 
wsparcia instytucjonalnego. 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, jak również aktywnego uczestnictwa  
w debacie na temat zagrożeń, problemów, perspektyw rozwoju a przede wszystkim form 
pomocy kierowanej do lubuskiej rodziny. 

  



 
 
 

 

 
LUBUSKA RODZINA W DOBIE PRZEMIAN 

Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju 

Gorzów Wielkopolski, 14 maja 2017 r. 

 

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.30 Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski 

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wlkp. 

  Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 

 

10.30 11.00  Wystąpienie Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

11.00 – 11.20 Wpływ uwarunkowań historycznych, społecznych i ekonomicznych na kształt i funkcje 
rodziny. 

  Prof. dr hab. Tomasz Jaworski, dr Hanna Kurowska, Uniwersytet Zielonogórski 

11.20 – 11.40  Rodziny wielokulturowe na pograniczu. 

  Prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

11.40 – 12.00 Rodzina w województwie lubuskim w świetle danych statystycznych. 

  Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 

 

12.00 -12.30 Przerwa 

12.30 – 12.50 Zaufanie jako przesłanka polityki prorodzinnej. 

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa, mgr Lidia Nogal-Faber,  Akademia im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wlkp. 

12.50 – 13.10 Wielodzietność – przed i po 500+. Funkcjonowanie ubogich rodzin wielodzietnych  
w województwie lubuskim,  w kontekście zmian polityki rodzinnej w Polsce. 

  Dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Uniwersytet Zielonogórski. 

13.10 - 13.30 Wsparcie systemu rodzinnego  z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

  Dr Anna Dobrychłop, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

13.30 – 13.50 Województwo lubuskie w niechlubnej czołówce na „rozwodowej” mapie -  
o konsekwencjach zakończenia małżeństwa. 

Dr Dorota Skrocka, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

13.50 – 14.10 Senior i rodzina w starzejącym się społeczeństwie. 

  Dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich, Uniwersytet Zielonogórski  

 

  



 
 
 

 

 

14.10 - 15.30 Dyskusja panelowa Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju rodziny  
w województwie lubuskim 

 Moderator:  

 Paneliści: 

 Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski 

 Przedstawiciele JST (np. Prezydent Miasta, Burmistrz/Wójt gminy) 

 Przedstawiciel GUS 

 Przedstawiciele Uczelni wyższych (2 osoby) 

 Praktycy (2 osoby w tym może duchowny katolicki ?) 

 

15.30 – 16.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad 


