V rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Fórum kresťanských inštitúcií
Sociálna subkomisia KBS
Teologická fakulta Katolíckej univerzity Košice
Košický samosprávny kraj
Mesto Košice
Vás pozývajú na

VEĽTRH SOCIÁLNYCH AKTIVÍT
ktorý bude v mestách:

Prešov – PKO - 7.10.2010 10 - 16hod.
Bratislava – EUROVEA - 15.10.2010 11 - 18hod.
Trnava – OC MAX – 16.10.2010 10 - 16hod.
Banská Bystrica – OC EURÓPA - 16.10.2010 10 - 17hod.
Košice – Teologická fakulta - 15.10.2010 8-15hod.

V Košiciach je spojený s vedeckou konferenciou na tému:

Dobrovoľníctvo, solidarita
a pomoc chudobným
v piatok - 15.10.2010
v priestoroch Teologickej fakulty KU, Hlavná 89, Košice
Veľtrh a konferencia sa koná pri príležitosti
Medzinárodného dňa boja proti chudobe
a v znamení
Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Tematické okruhy konferencie:
Chudoba - okolnosti vplývajúce na jej rast a riešenie
Dobrovoľníctvo v spoločnosti a v Cirkvi
Organizácie a inštitúcie pomoci
Sociálna náuka Cirkvi a sociálna zodpovednosť inštitúcií
Filantropia a jej sociálny dopad

Vedecký výbor konferencie
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doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.

Organizačný výbor konferencie
Mgr. Jozef Červeň (TFKU)
Ing. Mária Biksadská (Sociálna subkomisia KBS)
Mgr. Marko Urdzík (Potravinová banka Slovenska)
Mgr. Katarína Sabolová
Mgr. Miroslav Dzama
Bc. Judita Czeneová

Predbežný program konferencie

Piatok 15.10.2010
8:30
9:00 – 9:15
9:15 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30

Registrácia účastníkov
Otvorenie konferencie
Príhovory garantov a čestných hostí
Odborný program I. časť
Prestávka
Odborný program II. časť
Obed

Mapa je na stránke:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=sk&msa=0&msid=115657014628746126136.
000472aacfe397a103825&ll=48.724449,21.260884&spn=0.008748,0.022724&t=h&z=16

Možnosť parkovania autom v areáli Teologickej fakulty, vchod do dvora z Kováčskej ulice
Pre spresnenie požiadaviek jednotlivých odborných článkov Vám posielame aj formálne
kritéria, ktoré nám pomôžu pri zostavovaní novovzniknutého Zborníka z tejto konferencie.
1. Požiadavky na príspevok
Rozsah: 8 000 – 18 000 znakov (5 – 10 strán)
Vzhľad stránky nastavte: zľava, sprava, hore, dole – 2, 5 cm okraj
Riadkovanie: jednoduché – 1,5
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Zarovnaný iba ľavý okraj
Tabulátory 1,25 cm
Poznámky pod čiarou
Výpis použitej literatúry

Prezentácia príspevku na konferencii je časovo limitovaná na desať minút s možnosťou
využitia posterov.
2. Štruktúra povinných súčastí príspevku
Názov príspevku (nie veľkými písmenami)
Meno a priezvisko autora
Abstrakt (v anglickom jazyku cca 10 - 15 riadkov)
Text príspevku
Zoznam použitej literatúry
Poznámky pod čiarou
Kontakt na autora (meno a priezvisko, tituly, adresa, e-mail)
3. Termín odovzdania

Účastníci, ktorí majú záujem vystúpiť na konferencii, nech odošlú názov
príspevku do 30. septembra na adresu: cerven7777@gmail.com.
Za jazykovú úpravu textu zodpovedá autor príspevku.
4. Zaradenie príspevku do programu konferencie
je v kompetencii organizačného výboru. Každý záujemca o prednesenie príspevku bude o
zaradení ( nezaradení ) svojho príspevku do programu konferencie vopred organizačným
výborom informovaný.

Na stretnutie s Vami na vedeckej konferencii, ktorá veríme, že prinesie mnoho
nových poznatkov o našich kňazských osobnostiach, sa za organizačný výbor teší

Košice, 9. septembra 2010

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.

