
W dniach 25-29.04.2017 prof. dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik z Katedry 

Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej przebywały służbowo na Ukrainie na 

zaproszenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i 

Władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ivana Franko w Drohobyczu, w celu nawiązania 

współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych 

młodzieży oraz badań naukowych w tym obszarze. Realizacji tego celu służyły dwie 

konferencje i liczne spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego z 

Uniwersytetów: Politechnicznego we Lwowie i Pedagogicznego im. Iwana Franko w 

Drohobyczu. Pierwsza konferencja odbyła się dn. 26.04.2017, na Uniwersytecie Narodowym 

Politechnika Lwowska we Lwowie. Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-

Metodycznej pt.: „Ukraina-Polska: Zagrożenia młodzieżowego stylu życia. Co mamy i czego 

potrzebujemy?” prof. dr hab. Maria Deptuła wygłosiła wykład inauguracyjny pt.: 

„Wprowadzenie do profilaktyki uzależnień opartej na naukowych podstawach”. W 

Konferencji uczestniczyło około 200 osób: przedstawicieli środowisk akademickich i 

praktyków zainteresowanych rozwiązywaniem problemów uzależnień na Ukrainie. Ten sam 

wykład prof. dr hab. Maria Deptuła przedstawiła 28.04.2017 na Uniwersytecie 

Pedagogicznym im. Ivana Franko w Drohobyczu z udziałem środowiska akademickiego – 

przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz praktyków realizujących i chcących 

podejmować zadania z zakresu profilaktyki. Ponadto prof. dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta 

Junik uczestniczyły w spotkaniu z Władzami Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu i Kadrą Akademicką wymieniając 

doświadczenia związane z przygotowywaniem studentów do realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki uzależnień. Strona ukraińska jest żywo zainteresowana wsparciem w zakresie 

opracowywania koncepcji kształcenia studentów psychologii i pracy socjalnej do pracy 

profilaktycznej. Ustalono podstawowe kierunki współpracy w tym zakresie. Podczas pobytu 

w Drohobyczu odbyło się spotkanie z Dyrektorem Caritas na okręg Sambor-Drohobycz o. 

Igorem Kozankiewiczem inicjatorem współpracy polsko-ukraińskiej. Dyrektor przedstawił 

szerokie spektrum działalności Caritasu organizując wizyty studyjne w Ośrodku dla 

Uzależnionych „Nazaret” i Ośrodku dla Bezdomnych „Nazaret”. Uniwersytet Pedagogiczny 

w Drohobyczu w sprawach współpracy z naszą stroną reprezentowała Pani Prof. Swietłana 

Szczudło, która była przewodniczącą konferencji, ich moderatorem i osobą troskliwie 

opiekującą się naszą delegacją.   

 


