
 
 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Mosty k rodine  

na tému: 

Špecifiká práce s marginalizovanými rodinami  

a mladými dospelými 

priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 10. ročník 

konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční 

dňa 12.10. 2015 o 09:00 hod. v Aule Teologickej fakulty KU v Košiciach,  

Hlavná 79/89, 040 01 Košice 

sa uskutoční konferencia nad ktorou prebral záštitu generálny riaditeľ Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny Ing. Marián Valentovič  

a primátor mesta Košíc MUDr. Richard Raši, PhD. MPH 

 

Konferencia je súčasťou projektu regionálnych konferencií Mosty k rodine. Cieľom 

konferencie je výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo 

svojej pôvodnej rodiny s dôrazom na sanáciu pôvodného rodinného prostredia, inovatívne prístupy 

a súčasné trendy v starostlivosti o tieto deti a praktické otázky sociálnej práce s rodinou, z pohľadu 

odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci košického a prešovského kraja. 



 
 

 

 

 

Program konferencie 

8:00 - 9:00 registrácia účastníkov 

9:00 - 11:00 hlavná časť konferencie - prednášky  

11:00 – 11:30 coffee break 

11:30 - 13:30 tematické workshopy  

13:30 obed  

Témy v rámci workshopov: 

1) Prevencia kriminality - Obchodovanie s ľuďmi - novodobé riziko pre rodiny 

a mladých dospelých  

2) Budúcnosť mladých dospelých a rodín v sociálnom systéme 

 

Prosíme zaslať priloženú návratku poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu 

z.repicka@gmail.com alebo ju vyplňte online najneskôr do 05.10. 2016. 

Účastnícky poplatok 17,- € prosíme uhradiť na IBAN: SK40 3100 0000 0043 5013 4306,  

VS 111 do 05.10.2016. Potvrdenie o zaplatení prosím prineste so sebou, aby sme urýchlili proces 

registrácie. (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie v rámci prednáškových blokov, občerstvenie 

a obed.) 

Prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke www.usmev.sk., kde sa môžete online prihlásiť.  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje, prosím, na telefónnom čísle  
055/ 2304 401(-403), +421 903 781 468 alebo e-mailom na adresu z.repicka@gmail.com 

 

 

                                                      prof.MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  

                                                   predseda Spoločnosti Úsmev ako dar  

http://www.usmev.sk/


 
 

 

 

N Á V R A T K A 

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu „Mosty k rodine“, ktorú organizuje Spoločnosť priateľov 

detí z detských domovov Úsmev ako dar dňa 12. októbra 2016 o 09:00 hod. v  Aule Teologickej 

fakulty KU v Košiciach. 

Meno a priezvisko, titul: ............................................................................................. 

Email pracoviska : ............................................................................................. 

Názov pracoviska: ............................................................................................. 

Funkcia: ............................................................................................. 

Prosím nutnosť onačiť voľbu workshopu a obedu z dôvodov kapacít. 

Mám záujem o účasť vo workshope: 

1) Prevencia kriminality - Obchodovanie s ľuďmi - novodobé riziko pre rodiny a mladých dospelých  

2) Budúcnosť mladých dospelých a rodín v sociálnom systéme 

Obedové menu: 

A. bez obmedzenia 

B. bezlepkové 

C. vegetariánske 

                     

Dátum:                                                                  Podpis: 


