Srdečně Vás zveme

na konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde
na téma

Solidarita v rodině a společnosti
26.-28. února 2016
v Praze!

Solidarita v rodině a ve společnosti
Pozvánka
Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde
26. – 28. Februar 2016
Praha, Hotel EXE Iris Vladivostocká 2 (Vršovice)

Solidarita je vzhledem k současnému politickému a společenskému vývoji velmi živé téma jak České republice tak
v Německu. Solidarita se dnes neomezuje pouze na prostředí rodiny, spíše má celospolečenský charakter. Nejen
každý z nás se učí solidaritě, ale týká se společnosti jako celku.
Jakou roli hraje rodina jako nejmenší článek lidského soužití a jak důležitá je pro etickou a hospodářskou
budoucnost společnosti?
Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat konference pod názvem „Solidarita v rodině a ve společnosti“.
Různými způsoby chceme společně srovnávat a reflektovat přístupy k solidaritě a situaci solidarity v rodině a ve
společnosti, a to jak v České republice, tak i v Německu. Přednášky a diskuse povedou kompetentní referenti.
Mimo jiné přijali naši pozvánku ing. Libor Prudký a Doc. Ing. Aleš Opatrný z Univerzity Karlovy v Praze. Budou se
zabývat tématy z oblasti rodiny dnešní doby. Vedle přednášek a diskusí, které se zaměří na témata ze
sociologicko-politického a teologicko-etického úhlu pohledu, nabízíme v sobotu odpolední program pod titulem
„Žitá solidarita – solidarita v praxi“. Zde budou mít účastníci mimo jiné možnost seznámit se s projektem, kde
absolvují prohlídku Prahy s průvodcem z řad bezdomovců a nebo mohou navštívit Kolpingův dům v PrazeBohnicích, azylový dům pro matky s dětmi.
Mimo praktické a teoretické poznatky a přiblížení se k celému spektru témat konference nabízí akce široký prostor
pro zajímavé česko-německé setkání.

Konference probíhá v českém a německém jazyce a je simultánně tlumočena.

Konferenční poplatek
pracující
studenti a senioři
(ubytování, stravování, kulturní program)

500,-Kč/os
450,-Kč/os

Příplatek pro NEČLENY SAG
příplatek za jednolůžkový pokoj
Denní hosté se stravou a bez ubytování
Denní hosté bez stravy a ubytování

150,- Kč/os
400,-Kč/os
350,-Kč/os
100,-Kč/os

Poplatek prosíme uhradit převodem do 22.02. na účet SAG 5134351706/4000
(Expobank, a.s.). Platbu označte „konf. SAG 2016 a vaše příjmení“.
Stornopoplatek pro ubytované
V případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním konference bude účtován stornopoplatek ve výši
400,-Kč.

Finanční podporu konference již přislíbili:
Česko-německý fond budoucnosti (Praha), nadace Konrad-Adenauer-Stiftung (Praha), Sozialwerk der
Ackermann-Gemeinde e.V. (München) a Renovabis (Freising)

Závazná přihláška
Konference SAG, Praha 26. 02. – 28.02. 2016
jméno a příjmení:
adresa:
e-mail:
věk:

Tel.:
povolání:

ubytování 26. 02.

O

ubytování 27. 02.

O

s kým :
jednolůžkový pokoj

O (příplatek)

večeře pátek (26.02.)

O ano

O ne

oběd sobota (27.02.)

O ano

O ne

večeře sobota (27.02.)

O ano

O ne

oběd neděle (28.02.)

O ano

O ne

O vegetarián

Pozn.
Počet jednolůžkových pokojů je omezený.

místo a datum

podpis

Přihlášky nejpozději do soboty 30.01.2016:
SAG Praha, Vyšehradská 49, CZ-128 00 Praha 2
e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

