TLAČOVÁ SPRÁVA
Prešov: Konferencia o nových trendoch sociálnej práce s mládežou
Prešov ( 27. novembra 2009 ) – Pracovníci pracujúci s mládežou, vysokoškolskí študenti, ako aj
ostatní záujemcovia sa stretli v piatok, 27. novembra 2009 na konferencii pod názvom „Mládež
súčasnej doby“, zameranej na nové trendy v sociálnej práci s mládežou.
Konferencia sa konala na pôde Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, pod
záštitou prof. MUDr. Vladimíra KRČMÉRYHO, DrSc., FRCP., FACP. Prenášajúcimi na konferencii boli
Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., ThDr. Peter Tirpák, PhD., PsLic. Mgr. Marek Forgáč,
Ing. Jaroslava Kmecová, Bc. Peter Kulifaj a Mgr. Martina Gymerská, doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD.,
Mgr. Daniel Demočko, Ing. Martin Gymerský, Mgr. Branislav Kožuch.
Pestrá škála príspevkov obsahovala informácie o rôznych aspektoch sociálnej práce s mládežou.
Prednášajúci sa spolu s účastníkmi zamýšľali nad potrebou formovania mladých ľudí duchovnými
hodnotami, ktoré sú pevné a dávajú mladým ľuďom správny smer. Rozdiskutovaná bola aj téma
postojov mladých ľudí a možnosti ich ovplyvňovania, ako aj nové trendy katechézy mladých ľudí, či
možnosti financovania práce s mládežou. Súčasťou konferencie bol tiež príspevok o nízkoprahových
programoch pre deti a mládež na Slovensku, ako aj predstavenie internetovej školy E-Ac@demy a
ďalšie.
„E-Ac@demy je projekt občianskeho združenia PERSONA, zameraný na vzdelávanie v rámci
internetových kurzov určených pre pracovníkov pracujúcich s mládežou v oblasti základov sociálnej
práce, ako aj pre mladých ľudí v oblasti nácviku sociálnych zručností“, uviedla predsedníčka oz
PERSONA Martina Gymerská.
Účastníci konferencie boli tiež aktívne zapojení v rámci skupinovej práce, kde spoločne diskutovali
o potrebných kompetenciách sociálnych pracovníkov pracujúcich s mládežou.
Konferenciu „Mládež súčasnej doby“ organizovalo občianske združenie PERSONA v spolupráci s VŠ
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Ústavom Sociálnych vied a zdravotníctva bl.
P. P.GOJDIČA. Realizácia konferencie bola možná vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej
republiky – z dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti
drogám a drogovým závislostiam.
Doplňujúce informácie
Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006. Jeho poslaním je
pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre
organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému
rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Počas dva a pol ročnej existencie
združenia jeho členovia zamerali svoju pozornosť a energiu predovšetkým na cieľovú skupinu
mladých ľudí a elimináciu dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich mládež.
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