TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS

„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES IŠŠŪKIAI: TARPKULTŪRINIO SOCIALINIO
DARBO PERSPEKTYVA“
2017 m. spalio 5 d.
Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva
SIMPOZIUMO TIKSLAI: suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti socialinės
įtraukties iššūkius tarpkultūrinio socialinio darbo kontekste; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų
rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.
SIMPOZIUMO APRAŠYMAS
Socialinės įtraukties kompleksiškumas (tautinių mažumų ir migrantų integracija, socialiai pažeidžiamų grupių
integracija, socialinė įtrauktis kaimo ir miesto regionuose, skurdas, lygių galimybių užtikrinimas, jaunimas ir
socialinė atskirtis, žmogaus teisės ir kt.) bus diskutuojamas žvelgiant iš tarpkultūrinio socialinio darbo
perspektyvos. Konferencijos metu bus nagrinėjami skirtingose Europos, Azijos ir Pietų Amerikos šalyse kylantys
specifiniai socialinės įtraukties iššūkiai, bus dalinamasi gerąja tarptautine socialinio darbo patirtimi.
SIMPOZIUMO POTEMĖS
Dalyviai kviečiami skaityti pranešimus (anglų arba lietuvių kalbomis) tokiose potemėse:
- Socialinis darbas su migrantais: tarpkultūrinio dialogo iššūkiai.
- Tautinių mažumų integracija į visuomenę.
- Socialinės atskirties/ socialiai pažeidžiamų grupių daugiakultūriškumo iššūkiai.
- Socialinė įtrauktis kaimo ir miesto regionuose.
- Jaunimas ir socialinė atskirtis.
- Vyresnio amžiaus asmenų socialinė įtrauktis.
- Negalią turinčių asmenų socialinė įtrauktis.
- Lygių galimybių užtikrinimas.
- Skurdas ir socialinis darbas.
- Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas socialinio darbo studijose.
- Socialinių darbuotojų kultūrinio identiteto suvokimas.

SIMPOZIUMO VŠĮ Kolpingo kolegija
VIETA A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva
Bavarijos salė
SVARBIAUSIOS Dalyvio registracija iki 2017 m. rugsėjo 15 d.: https://goo.gl/ObngUV
DATOS Pranešimo (lietuvių arba anglų k.) registracija iki 2017 m. rugsėjo 15 d.:
https://goo.gl/ObngUV
Simpoziumo diena – 2017 m. spalio 5 d.

SIMPOZIUMO
MOKESTIS

Dalyvio su pranešimu (lietuvių arba anglų k.) mokestis – 15 eurų (registruojantis
po rugsėjo 15 d. – 25 eurai).
Norintiems gauti kvalifikacijos pažymėjimą (8 ak. val.) – 7 EUR.
Informacija pinigų pervedimui:
VŠĮ Kolpingo kolegija (įm.k.193038291)
Sąskaitos Nr.: LT13 7044 0600 0323 1710
AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: tarptautinis simpoziumas

SIMPOZIUMO
KALBA

Anglų, lietuvių.
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Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, Socialinės gerovės centro vadovė, Kolpingo kolegija, Lietuva
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Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
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