Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra misijnej a charitatívnej činnosti
Vás pozýva na vedeckú konferenciu pri príležitosti Európskeho roka
dobrovoľníckej práce s názvom

Dobrovoľníctvo ako rozmer sociálnej
služby
dňa 27.10.2011
Ciele konferencie
Potenciál dobrovoľníckych činností sa na Slovensku ešte stále nerealizuje v
plnej miere. Konferencia je príležitosť pre odborníkov a širokú verejnosť,
ktorým záleží na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku:
 Charakterizovať špecifické podmienky, požiadavky a úlohy kladené na
dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 Odborne reflektovať potreby a zmysel zapojenia dobrovoľníctva do sociálnej
práce
 Prediskutovať súčasný stav a tendencie spolupráce medzi sociálnymi
inštitúciami a dobrovoľníkmi, s cieľom zvyšovania kvality a rozsahu
poskytovaných sociálnych služieb, a zároveň zvyšovania kvality a účinnosti
dobrovoľníckej činnosti.

Tematické okruhy konferencie
1. Motivácia k dobrovoľníctvu, bariéry, smerovanie
2. Dobrovoľníctvo - kvalitný základ pre prax budúcich sociálnych
pracovníkov
3. Postavenie dobrovoľníka v organizáciách
4. Organizácie tretieho sektora pôsobiace pre klientov sociálnej práce
a ich spolupráca s dobrovoľníkmi – príklady dobrej praxe
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Miesto konania konferencie
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Organizačné pokyny(predbežne):
Registrácia:
8:30 – 9:20
Otvorenie konferencie: 9:30
Hlavné prednášky:
9:30 – 11:30
Diskusia:
11:30 – 12:00
Obed:
12:10 – 13:10
Príspevky prihlásených
účastníkov:
13:15- 16:00
Záver konferencie:
16:30
Prihláška na konferenciu
Prihlásiť sa na konferenciu je možné prostredníctvom zaslania vyplnenej
návratky na adresu:
dobrovolnictvo.konferencia@gmail.com
Konečný termín odovzdania prihlášky na konferenciu 30.9.2011.

Účastnícky poplatok
10 €, platba v hotovosti pri registrácii na konferencii.
Stravovanie
V priebehu konferencie bude účastníkom poskytnuté malé občerstvenie
a nápoje. Obed bude zabezpečený pre prihlásených účastníkov, ktorý si obed
objednajú v prihláške na konferenciu. Cena za jeden obed je 3,50 € Túto sumu
je potrebné uhradiť pri registrácii.
Pokyny pre písanie príspevku
Rozsah textu je maximálne 10 normostrán. Text obsahuje:
- Názov;
- Abstrakt;
- Kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku;
- Úplný kontakt na autora/autorku (meno vrátane titulov, názov vysielajúcej
organizácie, e-mailový kontakt).
Texty prijímame najneskôr do 24.10.2011. Z príspevkov prezentovaných na
konferencii bude vydaný zborník.
Vedecký a organizačný výbor konferencie si vyhradzuje právo vybrať
z prihlásených príspevkov tie, ktoré budú zaradené do programu konferencie.
Kontaktné informácie:
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konferencie nás môžete kontaktovať na
emailovej adrese: lenka.stefakova@ku.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
www.ku.sk

