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Про проведення міжнародного семінару 
«Сучасні технології соціальної роботи в різних сферах життя» 

Громадська організація «Відкритий світ молоді» інформує про те, що з 14 
по 19 квітня 2019 року в м. Братислава у співпраці зі Східноєвропейським 
агентством розвитку (ЕЕОА) за підтримки Посольства Словаччини в Україн' 
заплановано міжнародний семінар «Сучасні технології соціальної роботи в 
різних сферах життя». 

Метою семінару є ознайомлення з міжнародними системами і моделями 
надання соціальних послуг, сучасними технологіями соціальної роботи в різних 
сферах життєдіяльності, ефективним міжнародним досвідом застосування 
сучасних технологій у професійній діяльності соціальних працівників. 

До участі у Семінарі запрошуються представники центрів соціальних 
служб для сім'ї,, дітей, молоді, спорту та соціального захисту населення 
сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, служб у 
справах дітей та- спеціальних установ для дітей, системи освіти і охорони 
здоров'я, інші зацікавлені спеціалісти з різних сфер соціального 
обслуговування населення. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок 
учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації 
звертатися до організаторів за телефонами: 044-453-73-43, 067-449-13-41, 097-
718-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80. 

Програма Семінару додається. 
Додаток на 2 аркушах. 

Директор 

ДячукЛ. М. 
57-66-29 > 

Г.І. Білянін 



Орієнтовна програма перебування 
української делегації в Словаччині, Австрії, Чехії 

1.00-14.00 

Час Захід 
14.04.2019 

08.00-08.30 Виїзд з м. Ужгород 
09.00-11.00 Перетин державного кордону 

Переїзд до м. Кошице (Словаччина) 
Екскурсія «Невибаглива чарівність старої Європи» 

14.00-19.00 Переїзд до столиці Словаччини — гостинної Братислави 
19.00-20.00 Вечеря. Поселення в готелі 
20.00-21.00 Знайомство учасників семінару 

15.04.2019 
07.00-09.00 Сніданок 
09 00 10 00 У р ° ч и с т е відкриття українсько-словацького міжвідомчого семінару 

«Сучасні технології соціальної роботи у різних сферах життя» 
10 00 ] -> 00 П е Р ш а с е с і я «Система надання соціальних послуг сім'ям, дітям та 

вразливим категоріям населення у Словаччині» 
12.00-І2.30 Перерва 
12.30-14.00 Друга сесія «Методи соціальної роботи з сім'єю в Словаччині» 
14.00-19.00 Екскурсія «Братислава: атмосфера старовинного міста» 
19.00-20.00 Вечеря 

16.04.2019 
07.00-08.00 Сніданок 
08.00-10.00 Третя сесія «Кваліметричні технології у сучасній соціальній роботі» 
10.00-10.30 Перерва 
10 30 12 30 Четверта сесія «Принципи організації соціального консультування 

в різних сферах життєдіяльності» 
12.30-13.00 Виїзд в Австрію 
13.00-19.00 Екскурсія «Дорогою бажань у старому Відні» 
19.00-20.00 Вечеря 

17.04.2019 
07.00-08.00 Сніданок 
08,00-09.30 П'ята сесія «Соціальна терапія в практиці соціальної роботи» 
09.30-10.00 Виїзд з готелю 
10.00-15.00 Екскурсія «Брно — легенди серця Моравії» (Чехія) 
15.00-20.00 Переїзд у Східну Словаччину 
20.00-21.00 Вечеря. Поселення в готелі 

18.04.2019 
07.00-09.00 Сніданок 
09.00-12.00 Шоста сесія «Медіативні технології в роботі з дітьми та сім'ями» 
12.00-18.00 Екскурсія «Високі Татри —варто побачити!» 
18.00-19.00 Закриття семінару. Вручення сертифікатів 
19.00-20.00 Вечеря 

19.04.2019 
07:00-10:00 Сніданок. Виїзд з готелю 
10:00—17:00 Виїзд в Україну. Перетин державного кордону 
17:00—18:00 Прибуття до м. Ужгород 
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ 
04086 Україна, Київ, вул. Бакинська 37-Г, офіс 306 
тел.: +38 044-453-73-43, е-піаіі: 8УІ1тоІосІі@икг.пеі 

Керівникам обласних, районних, 
районних у містах, містах обласного 
значення державних адміністрацій 

Керівникам обласних, районних, 
міських, сільських, селищних рад 

Головам (старостам) об'єднанних 
територіальних громад 

Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте 
засвідчити свою повагу державним адміністраціям та проінформувати про те, що з 
14 по 19 квітня 2019 року в м. Братислава у співпраці з Східноєвропейським 
агентством розвитку (ЕЕОА) за підтримки Посольства Словаччини в Україні 
заплановано міжнародний семінар «Сучасні технології соціальної роботи в різних 
сферах життя» (програма додається). 

Метою семінару є ознайомлення з міжнародними системами і моделями 
надання соціальних послуг, сучасними технологіями соціальної роботи в різних 
сферах життєдіяльності, ефективним міжнародним досвідом застосування сучасних 
технологій у професійній діяльності соціальних працівників. 

До участі у семінарі запрошуються представники центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей, молоді, спорту та соціального захисту населеннясільських, 
селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, служб у справах дітей 
та спеціальних установ для дітей, системи освіти і охорони здоров'я, інші 
зацікавлені спеціалісти з різних сфер соціального обслуговування населення. 

Просимо проінформувати підпорядковані районні, міські структурні 
підрозділи про організацію семінару, а також розмістити інформацію про захід на 
підвідомчих сайтах. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок 
учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації 
звертатися до організаторів заходу за телефонами: 044-453-73-43, 067-449-13-41, 
097-718-17-67, 050-334-40-92, 050-311-32-80. 

З повагою 

Координатор проекту, 
полковник міліції 

С . V 

у відставці 


