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Peryferyjne obszary na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim w wielu aspektach charakteryzują się niską
jakością życia mieszkańców, począwszy od niekorzystnych warunków materialnych i utrudnionego dostępu
do rynku pracy, poprzez niewystarczającą dostępność infrastruktury socjalnej, aż do ograniczonego dostępu
do systemu ochrony zdrowia.
Realizacja celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020 w części odpowiada na te wyzwania. Służy ona poprawie jakości życia mieszkańców obszaru
Programu poprzez ułatwianie dostępu do systemu ochrony zdrowia, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
chorób ponad granicami, a także rozwój usług społecznych i rynku pracy wraz z ograniczaniem bezrobocia.
Pragnienie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych i najważniejszych życiowych potrzeb każdego człowieka.
Bezpieczeństwo jest również jednym z istotnych wyzwań dla regionów przygranicznych, szczególnie to
bezpieczeństwo w wymiarze transgranicznym. Pojęcie bezpieczeństwa transgranicznego nie zostało do tej pory
jednoznacznie zdefiniowane, gdyż różne są definicje samego pojęcia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
transgraniczne można rozumieć w sensie wąskim i definiować w następujący sposób: „Bezpieczeństwo

transgraniczne to stan (proces), który jest efektem całości przedsięwzięć, zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa w przekraczaniu granic państw, przez osoby, wszelkie towary i pojazdy (w tym jednostki latające,
pływające i lądowe), pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami państwowymi”. Wydaje się to być jednak zbyt
wąskim ujęciem, gdyż bezpieczeństwo transgraniczne obejmuje również inne sfery bezpieczeństwa. Z kolei w
szerokim ujęciu bezpieczeństwo transgraniczne może być rozumiane w następujący sposób: „Bezpieczeństwo
transgraniczne to stan (proces), który jest efektem całości przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa: fizycznego i technicznego, społecznego, zdrowotnego, ekonomicznego oraz ekologicznego na
terenach przygranicznych rejonów co najmniej dwóch państw”.
Na podstawie projektów realizowanych w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina możemy wskazać na pięć
najważniejszych sfer bezpieczeństwa transgranicznego:
1.

Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne - odnosi się do wszelkich fizycznych i technicznych warunków
zapewniających bezpieczeństwo człowiekowi, a więc brak jest zagrożeń czy barier, które mogą
doprowadzić do utraty przez człowieka życia czy zdrowia na skutek wad infrastruktury.

2. Bezpieczeństwo społeczne - to poczucie bezpieczeństwa w społeczności lokalnej, w której człowiek
przebywa. Brak jest zagrożeń związanych z przemocą fizyczną i psychiczną.
3. Bezpieczeństwo zdrowotne - odnosi się do ogólnego stanu zdrowia własnego i osób ze środowiska
lokalnego, w którym człowiek przebywa, a więc nie występują zagrożenia związane z występowaniem
różnych chorób społecznych, które mogą doprowadzić do różnych nieszczęść.
4. Bezpieczeństwo ekonomiczne - to poczucie stabilności ekonomicznej zarówno samego człowieka, jak i
organizacji, w których musi przebywać, a więc brak zagrożeń związanych ze stabilnością finansową.
5. Bezpieczeństwo ekologiczne - to poczucie prawidłowych relacji człowieka ze środowiskiem
przyrodniczym, a więc dbałość przez człowieka o to środowisko naturalne oraz niwelowanie zagrożeń
związanych z zanieczyszczoną wodą czy powietrzem.
Tych pięć sfer bezpieczeństwa stanowi podstawowe odniesienie dla Konferencji. Drugim kluczowym odniesieniem
są projekty realizowane w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina. W związku z tym, przy rozpatrywaniu zgłoszeń
do udziału w Konferencji, priorytetowo traktowane będą osoby, które w swoich abstraktach poruszyły tematykę
projektów realizowanych/będących w trakcie realizacji w dotychczasowych edycjach PWT Polska-BiałoruśUkraina. Zachęcamy potencjalnych uczestników Konferencji do zapoznania się z opisami projektów oraz
uwzględniania ich tematyki w planowanych wystąpieniach.

Opisy dostępne są pod linkami:
Projekty Programu 2007-2013
EN
http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Book_of_projects_PL_BY_UA.pdf
http://www.pl-by-ua.eu/en,5
PL
http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/ALBUM_POL_09.2016.pdf
http://www.pl-by-ua.eu/pl,5
UA
http://www.pl-by-ua.eu/ua,5
RU
http://www.pl-by-ua.eu/ru,5

Projekty Programu 2014-2020
EN
https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/priority/14
https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/lips

W celu zgłoszenia chęci udziału w Konferencji należy do 17 czerwca 2019 r. przesłać formularz zgłoszeniowy w
formie elektronicznej na adres e-mail: lviv@pbu2020.eu
Tylko kompletne formularze będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu zgłoszeń.
Formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Abstrakty, które nie odpowiadają tematyce Konferencji nie będą brane pod uwagę.
Do zakwalifikowanych uczestników konferencji zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące kwestii
organizacyjnych. Autorzy wybranych abstraktów mogą zostać zaproszeni do opracowania pełnych referatów,
które wygłoszą w trakcie Konferencji oraz które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Autorzy nie
otrzymują honorarium za wygłoszone referaty i opublikowane teksty.
Referaty i wystąpienia na Konferencji będą mogły być robione w językach polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.
Publikacja pokonferencyjna zostanie wydana w j. angielskim.

