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Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie International scientific conference: 
CROSS PARTNERSHIP FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS, ktorá sa konala dňa 20. 
mája 2014 v Poľsku, bola výmena vedeckých poznatkov a medziodborové partner-
stvo k riešeniu sociálnych problémov. Miestom konania konferencie bola Uniwersy-
tet Rzesowski w Rzeszowe a Wydzial Socjologiczno-Historyczny, Rzeszów.

Organizátormi konferencie boli Katedra sociológie, Sociologický ústav AV ČR, 
University of Rzeszów, rovnako ako Ústav sociálnej práce Štátnej Vysokej školy Jan 
Grodek v Sanoku a Fakulta prírodovedno — humanitná a pedagogická i Katedra so-
ciálnych štúdií a špeciálnej pedagogiky Technickej Univerzity v Liberci a Nadácia pre 
riešenie sociálnych problémov „Societatis“.

Problematika konferencie:

1. Medzisektorová spolupráca v procese sociálnej integrácie osôb so zdravotným po-
stihnutím, duševne chorých, chudobných, seniorov, závislými, zneužívané, osoby 
bez prístrešia, atď.

2. Partnerstvo naprieč odvetviami, ako vyriešiť problémy rodiny (rodina v postmo-
dernej spoločnosti). Spolupráca sociálnych služieb so vzdelávacími inštitúciami.

3. Partnerstvo naprieč sektormi k riešeniu problémov na trhu práce.
4. Formovanie partnerstva medzi aktérmi s cieľom riešiť sociálne problémy. Rola 

miestnych orgánov, mimovládnych organizácií a súkromného sektora. Podmie-
nenosť interdisciplinárnej spolupráce.

5. Formy medziodborovej spolupráce — Perspektívy všeobecne prospešných čin-
nosti a dobrovoľníctva. Dobrovoľník — spojenec alebo súťažiaci? Dobrovoľníctvo 
podnikania.

6. Spolupráca mimovládnych organizácií a verejného sektora, príklady vybraných 
projektov spolufinancovaných Európskou úniou.

7. Tretí sektor a sociálne ekonomiky. Budovanie partnerstiev pre rozvoj sociálnej 
ekonomiky, rovnako ako prezentácia osvedčených postupov v oblasti partnerstva 
medzi sektormi. Nadnárodné partnerstvá.

Konferencie sa zúčastnili hostia z nielen Poľska, ale aj z Českej republiky, Ukrajiny, 
Kazachstanu a Slovenska. Stretnutie sa uskutočnilo v dvoch plenárnych zasadnuti-
ach a piatich sekciách.
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Na konferencii sa prerokovali otázky týkajúce sa aktuálnych problémov súčasnej 
rodiny, prevencie nezamestnanosti, bezdomovectva, spolupráce v oblasti prevencie 
sociálneho vylúčenia, spolupráce medzi verejným sektorom a mimovládnymi or-
ganizáciami. Tiež sa diskutovalo o činnosti tretieho sektora a sociálnej ekonomiky. 
Pozvaní prednášajúci svojimi prednáškami vyzvali prítomných ku živej diskusii, 
v ktorej sa načrtli návrhy riešení na dané otázky, doplnené príkladmi dobrej praxe.

Plány do budúcna: Všetci prednášajúci vyjadrili presvedčenie, že medzinárodná 
vedecká konferencia sa stane inšpiráciou pre ďalšie činnosti v oblasti sociálnej sféry 
a ďalšiu diskusiu o aktívnych projektoch zameraných na budovanie spolupráce na 
riešenie sociálnych problémov.




