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A könnyebb tervezhetőség érdekében tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a konferencia
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Jelenleg a konferencia programjának szervezésén
dolgozunk, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik
rövidebb (10 perces) előadást, vagy hosszabb
szekcióbeszélgetést tartanának a hajléktalanellátás
valamely aktuális kérdésköréből, vagy az általuk
megvalósított
modellprogram
hasznosítható
tapasztalataiból.
Az
előadásra
vagy
szekcióbeszélgetésre rövid összefoglaló (abstract),
valamint munkahely és elérhetőség megküldésével
lehet jelentkezni.
Az Országos Konferencián ismét lehetőséget szeretnénk biztosítani programok, intézmények, a
hajléktalanellátásban részt vevő szervezetek bemutatkozására. Ennek érdekében lehetőség van a hotel
aulájában standok felállítására, mely alkalmas bemutatkozó anyagok, plakátok, kiadványok terjesztésére,
valamint „szociális vásár” jelleggel az intézményen belüli foglalkoztatási programokat működtető
szervezeteknek a projektek keretében készített termékek árusítására. Amennyiben információs standot
kívánnak állítani, vagy a vásárban saját pulttal részt venni, kérjük küldjék el a szervezet nevét, és a
kapcsolattartó elérhetőségeit.
Az előadások, és szekcióbeszélgetések rövid összefoglalóját, és standok igénylését
2013. július 20-ig várjuk a modszertan@hajlektalanokert.hu címen.
A konferencia végleges programjáról a közalapítvány kuratóriuma dönt. A rendezvény meghívóját és a
regisztrációs lapot várhatóan július közepén tesszük közzé honlapunkon, valamint elektronikus úton is
megküldjük a hajléktalanellátó szervezetek részére. A konferencia résztvevőinek a tavalyi évhez hasonlóan idén
is hozzájárulást (várhatóan 5.000 forintot) kell fizetni, függetlenül attól, hogy a résztvevő milyen
szolgáltatásokat vesz igénybe.
A konferenciával kapcsolatban felvilágosítást
modszertan@hajlektalanokert.hu email-címen.
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Üdvözlettel: a konferencia szervezői
2013. július 4.

ELŐADÁS, SZEKCIÓBESZÉLGETÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (ABSTRACT)

A Közalapítványi Iroda örömmel fogadja előadók, és szekcióvezetők jelentkezését a konferenciára.
Célunk, hogy a rendezvényen megjelenjenek a szakmát foglalkoztató aktuális kérdések, az
intézményekben megvalósuló mintaértékű programok, jó gyakorlatok, a szakma számára fontos
tapasztalatok.
A konferenciára beválogatott prezentációk, szekciók előadói mentesülnek a hozzájárulás
megfizetése alól. A Közalapítványi Iroda a programtervezés során javasolhatja a téma
fókuszálását, átdolgozását az egységes programszerkezet érdekében.
AZ ÖSSZEFOGLALÓBAN SZEREPELJEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Az előadás, vagy a szekció javasolt címe
Az előadó, vagy a szekcióvezető rövid bemutatkozása (néhány sorban)
A tervezett téma rövid, tömör leírása (maximum 1 oldal)
Szekcióbeszélgetés esetén a csoportmódszer típusa, a résztvevők aktivizálásának
módszerei
Az előadó, vagy szekcióvezető munkahelye,beosztása, elérhetősége (telefon, e-mail)

