Pozvánka
Veľtrh sociálnych aktivít
Národná rada Slovenskej republiky
24. októbra 2017

Spoločne blízko pri človeku
Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

Pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky výboru NR SR
pre sociálne veci
Fórum kresťanských inštitúcií, Sociálna subkomisia
teologickej komisie KBS, Slovenská katolícka charita,
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, v spolupráci so
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s Nadáciou
Konrada Adenauera
si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár a spoločné
stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví, tretieho
sektora, odborníkov a všetkých ľudí dobrej vôle
Miesto: kinosála NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80
Bratislava 1
Čas: 24. októbra, 8:00– 13.30 hod.
Prihláste sa prosím prostredníctvom elektronického
formulára alebo u koordinátorky Anny Horváthovej, tel.
0903 982 097, mail: social@fki.sk.
Stretnutie bude
spojené s prezentáciou iniciatív pôsobiacich v sociálnej
oblasti.
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Program:
8.00 – 8.30 Prezentácia účastníkov seminára, občerstvenie
Prvý blok
8.30 Príhovor doc. PhDr. Aleny Bašistovej, PhD., predsedníčky Výboru
Národnej rady SR pre sociálne veci , diskusia
9.00 Príhovory predstaviteľov spoluorganizujúcich inštitúcií:
Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie KBS
Ing. Tomáš Kuzár, PhD., predseda Fóra kresťanských inštitúcií
Ing. Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity
JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M, poverený vedením Evanjelickej diakonie
ECAV
9.40 Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb? prezentácia, diskusia
Mgr. Ľudmila Majláthová, radkyňa Zastúpenia Európskej komisie v
Slovenskej republike
10.10 Prestávka, občerstvenie
Druhý blok:
10.30
Novela zákona o Sociálnych službách a jej dopad na
odkázaných a pomáhajúcich - prezentácia, diskusia
Mgr. Anna Ghanamová, Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany
SENIOR&JUNIOR
11.00
Sociálne služby a ich vývoj na Slovensku z pohľadu
prijímateľov - prezentácia, diskusia
PhDr. Mária Tomáško, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
11.30
Sociálne služby a ich vývoj na Slovensku z pohľadu
poskytovateľov - prezentácia, diskusia
Mgr. Jozef Kákoš, Depaul Slovensko
12.00
Sociálne služby a ich vývoj na Slovensku z pohľadu
samosprávy - prezentácia, diskusia
Ing. Jozef Turčány, ZMOS
Tretí blok:
12.30 Prezentácia zúčastnených iniciatív
12.45 Zhrnutie a odsúhlasenie spoločného vyhlásenia
13.00 Záver, občerstvenie
13.30 Prehliadka NR SR
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V dňoch 30. júna - 30. novembra 2017 Fórum
kresťanských inštitúcií a Sociálna subkomisia KBS
s partnermi organizuje Veľtrh sociálnych aktivít
v mestách Trenčín, Košice, Bratislava, Žilina a
Trnava v spolupráci so Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku a s Nadáciou Konrada
Adenauera a s lokálnymi partnermi.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý je
dňa 17. októbra, Fórum kresťanských inštitúcií organizuje XI. ročník
prezentácie prosociálnych organizácií s názvom Veľtrh sociálnych aktivít.
Dlhoročným partnerom tohto podujatia je okrem miest a ich samospráv
Nadácia Konrada Adenauera, Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a mnohé
pomáhajúce iniciatívy.
Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je vytvárať platformy spolupráce a
osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom robiť ju vnímavejšou k ľuďom,
ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi alebo v existenčných problémoch. Ďalej
poukázať na usilovnú, dlhodobú a často neviditeľnú prácu sociálnych
inštitúcií a dobrovoľníkov, na množstvo a rozmanitosť aktivít zameraných
na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a
podporu na ceste k zodpovednosti za seba a k zlepšeniu kvality života.
Chceme aktivizovať zodpovedných a verejnosť k hľadaniu riešení, ako
pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a iniciovať a realizovať efektívne
partnerstvá a hľadať konkrétne a spoločné riešenia závažných
celoslovenských, regionálnych a miestnych sociálnych problémov. Taktiež
chceme poukázať na iniciatívy za odstránenie chudoby a exklúzie, ktoré sa
iniciujú a realizujú na európskej úrovni.
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“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované
ľudské práva.
Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa
22.decembra 1992 vyhlásený za medzinárodný deň za odstránenie
chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom
francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). V
roku 1979 bol Wresinski menovaný za člena francúzskej hospodárskej a
sociálnej rady. V jej mene predložil v roku 1984 svetoznámu správu ”
Veľká chudoba a hospodárska a sociálna neistota”. Rada prijala jeho
návrhy na rozsiahly boj proti chudobe a tým potvrdila jeho presvedčenie,
že chudoba predstavuje narušenie ľudských práv. Toto narušenie sa dá
prekonať iba vtedy, ak sú chudobní vtiahnutí do tohto procesu ako
partneri. Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero
v Paríži 100 tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev, z rôznych končín
sveta. Ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech
rešpektovania ľudských práv. Túto historickú udalosť pripomína pamätná
tabuľa všetkým obetiam hladu.
OSN vo svojej rezolúcii
konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v
rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja a domnieva sa, že
úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť
verejnosti,
vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii
konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze, primerane
situácii v danej krajine;
vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie
pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia
Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú pozornosť
špecifickým problémom biedy;
FKI spolu s partnermi zareagovalo na túto výzvu Veľtrhom sociálnych
aktivít. Vítame a oceňujeme dlhodobé partnerstvo s mestami, so
zastúpením EK na Slovensku, s nadáciou KAS a Organizovanie Veľtrhu na
Slovensku považujeme za adekvátnu a správnu odpoveď našej krajiny na
spomenuté výzvy OSN. Dúfame, že toto podujatie sa stane platformou
dialógu a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí stoja v blízkosti chudobných a
tými, čo svojimi rozhodnutiami hlboko ovplyvňujú ich , ale i naše životy
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47. zasadnutie
Položka agendy 81
UZNESENIE PRIJATÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM
[na základe správy Druhého výboru (A/47/721)]
47/196 . Slávenie medzinárodného dňa za odstránenie chudoby
Valné zhromaždenie,
konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť
v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja v 90-tych rokoch
a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje
informovanosť verejnosti,
víta skutočnosť, že v posledných rokoch niektoré mimovládne organizácie
z iniciatívy jednej z nich vo viacerých štátoch slávili 17. október ako
Svetový deň za odstránenie extrémnej chudoby. Preto
1. vyhlasuje 17. október počnúc rokom 1993 za Medzinárodný deň za
odstránenie chudoby;
2. konštatuje, že aktivity konané z príležitosti tohto dňa budú nadväzovať
na tie, ktoré každoročne 17. októbra konali určité mimovládne
organizácie;
3. vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii
konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze,
primerane situácii v danej krajine;
4. vyzýva generálneho tajomníka, aby vydal odporúčanie ohľadom metód
a spôsobov, ktorými by v rámci existujúcich zdrojov a bez poškodenia
prebiehajúcich aktivít, mohol sekretariát pomôcť štátom pri
organizovaní aktivít z príležitosti slávenia Medzinárodného dňa za
odstránenie chudoby na národnej úrovni;
5. vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie
pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia
Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú
pozornosť špecifickým problémom biedy;
6. žiada generálneho tajomníka, aby v rámci existujúcich zdrojov využil
všetky možné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie úspešného
slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Organizáciou
spojených národov;
7. taktiež žiada generálneho tajomníka, aby na 50-tom zasadnutí Valného
zhromaždenia podal správu o realizácii tohto uznesenia.
93. plenárna schôdza
22. december 1992
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