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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI
Turystyka wiejska, tak jak każda inna forma aktywnego wypoczynku (regeneracji sił
fizycznych i psychicznych, inaczej umysłowych) poza miejscem stałego zamieszkania i pracy
w czasie wolnym jest oparta na trzech filarach:
-kontakcie z przyrodą,
-obcowaniu z kulturą (w obrębie której występuje sztuka) i spotkaniach ze społecznością
lokalną,
-usprawnianiu, w tym rehabilitacji organizmu ludzkiego w aspekcie fizycznym, psychicznym
i społecznym w ramach szeroko rozumianego pojęcia „zdrowie”, określonego przez WHO.
Z tego wynika, że na wsi realizowana jest turystyka przyrodnicza, kulturowa
i zdrowotna.
Jak dotąd pobyt w środowisku wiejskim oparty na zasadach 3S (słońce, morze, piasek) został
wzbogacony o wartości i atrakcje turystyczne w postaci 3E (rozrywka, przeżywanie
i emocje, a także kształcenie i wychowanie), przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na kwestie
zdrowotne, poprawy zdrowia podczas choroby, rekonwalescencji lub niepełnosprawności oraz

podnoszenia sprawności organizmu osoby zdrowej. Leczenie indywidualne, grupowe lub
zbiorowe osób (poza praktyką lekarską) w zakresie usprawniania i aktywizacji w sferze
fizycznej, psychicznej i społecznej oraz motywowania do podejmowania określonych
czynności i działań odbywa się podczas terapii zajęciowej nie tylko w szpitalach, ośrodkach
rehabilitacyjnych, sanatoriach, prewentoriach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii
zajęciowej, lecz także podczas turnusów rehabilitacyjnych (zdrowotnych) w obiektach
turystycznych na wsi. Wypoczynek w ciszy, spokoju i w naturalnym otoczeniu człowieka wraz
z uszlachetnianiem zdrowia przez terapię zajęciową, realizowaną w środowisku może stanowić
innowacyjną ofertę turystyki zdrowotnej na wsi. Do realizacji zadań terapii zajęciowej
w ramach turystyki wiejskiej potrzebne są uporządkowane opracowania metodyczne, których
brakuje. Niezbędne staje się zatem zorganizowanie konferencji naukowo-praktycznej, która
umożliwi rozwiązanie w jakimś stopniu tego problemu.
Celem konferencji pt. TERAPIA ZAJECIOWA JAKO INNOWACYJNA FORMA
TURYSTYKI ZDROWOTNEJ NA WSI będzie:
• prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących terapii
zajęciowej w turystyce zdrowotnej na wsi,
• integracja środowiska naukowców, praktyków, studentów i uczniów w zakresie danej
problematyki,
• wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych (nie tylko medycznych),
dotyczących rozwoju terapii zajęciowej w turystyce zdrowotnej na wsi,
• opracowanie i wydanie innowacyjnego podręcznika obejmującego zaktualizowane
i uporządkowane zagadnienia terapii zajęciowej, realizowanej w ramach turystyki wiejskiej.
Zakres problemowy konferencji naukowej


ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju (poszerzania oferty produktowej, jej
innowacyjnych form) turystyki wiejskiej, w tym turystyki zdrowotnej na wsi,



zdrowie a praca z osobą zdrową, chorą lub niepełnosprawną,



terapia zajęciowa jako innowacyjna forma rehabilitacji leczniczej dla osób chorych
i niepełnosprawnych w różnym wieku, realizowana w ramach turystyki wiejskiej,



terapia zajęciowa jako innowacyjna forma usprawniania osób zdrowych, realizowana
w ramach turystyki wiejskiej,



zarządzanie terapią zajęciową w turystyce zdrowotnej na wsi,



metodologia prowadzenia terapii zajęciowej w turystyce wiejskiej,



programy kształcenia i doskonalenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
z uwzględnieniem terapii zajęciowej,



prawne, społeczne, psychologiczne, organizacyjne, finansowe, instytucjonalne,
dokumentacyjne, innowacyjne i osobowe aspekty zarządzania terapią zajęciową
w ramach turystyki zdrowotnej na wsi,



zagadnienia z higieny, odżywiania, ćwiczeń relaksacyjnych, opieki, psychologii,
zastosowania języka migowego i pierwszej pomocy wykorzystywane podczas zajęć
terapii zajęciowej, realizowanej w ramach turystyki zdrowotnej na wsi.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
09:00 - 10:00 rejestracja uczestników konferencji
10:00 - 10:30 rozpoczęcie konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku
10:30 - 12:30 sesja plenarna I
12:30 - 13:00 przerwa kawowa
13:00 - 13:45 pokazy udzielania pierwszej pomocy przez lekarzy i ratowników medycznych
z Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Białymstoku, instruktorów ratownictwa wodnego i ratowników wodnych
z Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, studentów
z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i uczniów ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony
Zdrowia w Białymstoku
13:45 – 14:45 sesja plenarna II
14:45 – 15:00 podsumowanie i zakończenie konferencji
15:00 – 16:00 obiad
16:00 – 18:00 zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem i zajęcia z muzykoterapii

KOMITET NAUKOWY
dr hab. Krystyna Krzyżanowska, profesor SGGW (przewodnicząca) – kierownik Katedry
Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, profesor UwB – opiekun Studenckiego Koła
Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Adam Hermanowicz – adiunkt Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
dr inż. Ewa Jaska – adiunkt w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Siarhei Liabetski Lukin – profesor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu
w Mińsku
doc. Sofia Sokołowa – adiunkt Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie
dr Joanna Karpowicz – rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
dr Bartłomiej Roman – dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
dr Joanna Banasiuk – adiunkt Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
dr Antoni Roman – adiunkt Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania
Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy
Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Daria Ostrowska (przewodnicząca) dhetmaniok@op.pl
dr Michał Roman (sekretarz) michal_roman@sggw.pl
członkowie:
mgr Dorota Bok
Magdalena Staniszewska, Patrycja Dawidzka, Karolina Sawośko

SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 503 865 900
 (0-22) 59 34161
 michal_roman@sggw.pl

PUBLIKACJA I WYMAGANIA EDYTORSKIE
Nadesłane referaty zostaną opublikowane
(po otrzymaniu pozytywnej recenzji)
w monografii w języku polskim i przekazane autorowi tekstu w dniu konferencji
(4 punkty)
Prosimy o przestrzeganie wymogów edytorskich:
1) Objętość wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami powinna liczyć
(8-10 STRON).

DO

20

TYS. ZNAKÓW

2) Artykuł powinien być napisany CZCIONKĄ typu TIMES NEW ROMAN 12 PKT., 1½ ODSTĘPU
między wierszami.
3) Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B–5 (12,5 x 19,5 cm); numeracja
tabel
i rysunków powinna być cyframi arabskimi. Wszystkie tabele, wykresy i zdjęcia powinny
posiadać tytuł i źródło oraz być opracowane WYŁĄCZNIE w SKALI SZAROŚCI!
4) Przy powoływaniu się na publikacje innych autorów umieszczamy PRZYPIS DOLNY wg
wzoru:
M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa
1994, s. 16
5) WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący
sposób:
Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa
1994.
6) OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY UKŁAD PRACY:
 IMIĘ I NAZWISKO autora (-ów) oraz ich afiliacja,








Adres do korespondencji ( internetowy).
TYTUŁ ARTYKUŁU( W J. POLSKIM I ANGIELSKIM),
STRESZCZENIE pracy (od 600 do 1000 znaków w j. polskim i angielskim),
SŁOWA KLUCZOWE (należy podać do 6 słów w j. polskim i angielskim),
TEKST GŁÓWNY (wstęp z problemem, celem i hipotezą badawczą, materiał i metody,
wyniki badań, zakończenie i wnioski oraz bibliografia),
TEKST GŁÓWNY oparty jest na badaniach własnych i poparty aktualnymi danymi
statystycznymi.

TERMINY
08.01.2016 → nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wzór w załączniku)
04.03.2016 → nadsyłanie pełnej wersji artykułu do druku
(michal_roman@sggw.pl)

drogą

mailową

Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem
się do uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów
tekstowych i dokonywania poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień
merytorycznych. Ocena pracy dokonana przez recenzenta jest ostateczna i nie ma możliwości
odwołania się.
Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez konieczności publikacji artykułu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Udział w Konferencji obejmuje:
 obsługę konferencji (w tym poczęstunek podczas przerw w obradach), materiały
konferencyjne, w tym turystyczne, certyfikat i publikację (bezpłatny egzemplarz autorom
artykułów, uroczyście wręczony podczas konferencji naukowej). Organizatorzy
konferencji oczekują od autorów artykułów obowiązku wystąpienia publicznego (1015min.) i przedstawienia problematyki własnego artykułu. Po wystąpieniu każdy
prelegent otrzyma bezpłatnie certyfikat i jeden egzemplarz książki. W przypadku
niespełnienia tego warunku istnieje możliwość korzystania z publikacji w wersji
elektronicznej, zamieszczonej w Internecie

OPŁATY
Udział w konferencji jest bezpłatny.

