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Instytut Viktora Trstenského w Starej Ľubovni, Wydział Pedagogiczny Katolickiego 

Uniwersytetu w Rużomberku  oraz Urząd Miasta Stará Ľubovňa zorganizowały w dniu 17 

lutego 2012 roku Międzynarodową Konferencję Naukową Sociálna práca v multikulturálnom 

prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského.  

Zaproszenie do udziału przyjęli parlamentarzyści samorządowcy, przedstawiciele 

środowisk akademickich, religijnych, kulturalnych oraz edukacyjnych z krajów Europu 

Środkowej. Konferencja rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez JE 

Biskupa Dr Andreja Imricha, biskupa pomocniczego diecezji Spiskiej. Obrady plenarne oraz 

prace w grupach odbywały się w Domu Kultury w Starej Ľubovni. Uczestnicy konferencji ze 

Słowacji, Czech, Polski i Węgier omawiali współczesne teoretyczne i praktyczne problemy 

pracy socjalnej w środowisku wielokulturowym w kontekście filozoficznym, duchowym, 

społeczno - prawnym, pedagogicznym, socjologicznym, etycznym i medycznym. Konferencja 

miała także na celu prezentację i popularyzację dziedzictwa Biskupa Viktora Trstenského, 

kapłana i działacza społecznego, który przez lata realizował swoja misję duchową i społeczną 

pracując w środowisku ludzi wykluczonych na Słowacji.  

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie reprezentowali prof. nadzw. dr hab. 

Piotr Mazur i dr Mariusz Gwozda z wykładem plenarnym pt. Zachowania ryzykowne 

http://www.pf.ku.sk/ivt
http://www.pf.ku.sk/en/component/content/article/38-spravy/932-vedecka-medzinarodna-konferencia-na-intitute-viktora-trstenskeho-v-starej-ubovni.html
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młodzieży – refleksje na temat Raportu Młodzi 2011. W ramach wystąpienia nasi naukowcy 

omówili i skomentowali wyniki badań zrealizowanych na zlecenie kancelarii Premiera RP. 

Młody wiek bowiem sprzyja eksperymentowaniu w obszarze ról społecznych, własnego 

wizerunku, ryzykownych zachowań. Ten trzeci wątek stał się jednym z problemów ujętych                  

w omawianym raporcie. Zaprezentowany został jak coś w rodzaju „fotografii w biegu“ 

młodego pokolenia Polaków w kontekście zachowań ryzykownych (m.in. alkoholizmu, 

nikotynizmu, narkomanii). Szczególną uwagę prelegenci poświęcili bogatemu zbiorowi 

danych oraz rekomendacjom w obszarze polityki publicznej dotyczących realizacji zadań na 

rzecz polskiej młodzieży. 

 

 

                
                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


