
FORMAČNÉ STRETNUTIE 

 

NITRA – KŇAZSKÝ SEMINÁR  

    7.2. - 8. 2. 2020     

 

Pre všetky vetvy vincentskej rodiny 
Celková cena (jedna noc + strava + réžia): 32€.  Bez nocľahu : 22 €.   
Ak by ste potrebovali navyše nocľah: každá noc je +10€ 
 
Hlavným prednášajúcim je :  

James Claffey so svojím tímom.  
Je členom vincentskej Komisie pre propagáciu systémových zmien a členom  
Spolku sv. Vincenta de Paul.  
 
Kľúčová téma:  

„Systémová zmena." 

 
Krátky sumár workshopu: 
Motivácia: Možno robíme charitatívne dielo skutočne dobre, ale meníme životy? Je naša charita len 
dočasnou pomocou a čoskoro bude potreba viac charity a znovu pre toho istého chudobného? Ste pripravení 
pomôcť ľuďom meniť ich životy?  

Blahoslavený Frederik nám pripomína, že spravodlivosť a charita sú dvoma stranami jednej a tej istej mince, 
a že obe sú podstatné. Nie jedna alebo druhá, ale OBE. Myslenie v rámcoch systémovej zmeny a akcia sú 
najlepšou cestou k tomu, pomôcť chudobným ľuďom nájsť ich hlas a využiť ich vlastné talenty ku zmene vecí, 
ktoré ich udržiavajú v chudobe. 

Metóda: workshop je založený na niekoľkých powerpointových prezentáciách, po ktorých bude nasledovať 
čas na reflexiu o nových nápadoch a skupinové diskusie s cieľom spoločného zdieľania. Účastníci sú taktiež 
pozvaní podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti. 

Témy workshopu: Pozrieme sa na to, ako Vincentská spiritualita, ktorá je jedným z pilierov systémovej 
zmeny, nás vedie k počúvaniu chudobných, ich potrieb a nádejí, a práce s nimi. Priblížime si  katolícku 
Sociálnu náuku, ktorá je ďalším z pilierov v službe chudobným, s cieľom pomôcť nám v lepšej službe  pre 
dôstojnejší život chudobných ľudí. Zdieľanie sa v téme Sociálna analýza nám pomáha vidieť prepojenia 
medzi mnohými elementami, ktoré utvárajú systémy alebo štruktúry, ktoré potrebujú byť transformované.  

Budeme študovať Základnú myšlienku systémovej zmeny, jej nevyhnutné súčasti a úspešné stratégie na boj 
s chudobou. Mohli by sme sa pozrieť na to, ako transformovať našu charitu na dielo systémovej zmeny, a 
diskutovať o tom, ako by vincentská rodina na Slovensku mohla spolupracovať na zmene systémov a 
štruktúr, ktoré držia ľudí v chudobe.”  

Veľmi pekne prosím, ak máte záujem napíšte mi, prihláste sa mne!  
Ďakujem veľmi pekne!!!!! 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 


