
 

 

 

 

 

Občianske združenie 

 

Slovenská sieť proti chudobe (SAPN) 

v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti 

15.5.2019, Liptovský Mikuláš 

Voľby do Europarlamentu 2019 
 

Dom kultúry/Klubová scéna, Hollého 4, Liptovský Mikuláš  
 15.5.2019 14:00 – 16.00h. 

 

Slovenská sieť proti chudobe vás pozýva na seminár, ktorý je súčasťou prípravy slovenskej delegácie na 18. Európske 

stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby. Témou nášho stretnutia za prítomnosti kandidátov do Európskeho 

parlamentu, ktorí podpísali Zmluvu s Európskou sieťou proti chudobe, je „Financovanie boja proti chudobe a investície 

do znižovania chudoby“.  Na stretnutí budeme hovoriť o minimálnom príjme, minimálnej mzde, spravodlivej mzde, 

sociálnom štandarde v EU, využití EU peňazí na zníženie chudoby a sociálnej exklúzii u nás. Dôležitou témou seminára 

je aj participácia - verejné angažovanie sa chudobných a nezamestnaných mladých ľudí. Budeme hovoriť o tom, či a 

ako je možné spoločne sa angažovať za lepšie životné podmienky pre všetkých. Spomenieme príklady dobrej praxe 

a know-how Petra Gombitu, zakladateľa Oázy pre chudobných, bezdomovcov. Zistíme, ako sa angažujú mladí ľudia, 

mladí kandidáti do EP, a ďalší. Budeme čerpať zo skúseností dlhoročných europoslancov, znovu kandidujúcich do EP.  

Kľúčovou časťou seminára bude moderovaná diskusia s kandidátmi do EP, predstavenie ich sociálneho programu . Pre 

nich a tých z našich členov, ktorí sa zúčastnia tohtoročného 18. európskeho stretnutia PEP (ľudí zažívajúcich chudobu) 

a diskusie s našimi novozvolenými zástupcami v Európskom parlamente, budú dôležité aj vaše názory na dané témy. 

Účasť ľudí so skúsenosťou chudoby je vítaná.  

Na seminár pozývame aj zástupcov iných MVO a všetkých, ktorí na vlastnej koži vedia, čo je to chudoba a môžu dať 

námety, o ktorých je potrebné hovoriť  pred eurovoľbami, aj následne v Bruseli.  

PROGRAM  

14 – 14:10 h. Otvorenie 

14:10 – 14:20 – Úvodné slovo: Financovanie boja proti chudobe a sociálnej exklúzie  

14:20 – 15:00 – Moderovaná  diskusia členov  na témy minimálny príjem, mládež a chudoba, bohatstvo a nerovnosť, 

bezdomovci a beznádej, migrácia a chudoba. Reflexia reality chudoby. Príklady dobrej praxe –  odborník na chudobu 

kňaz Peter Gombita , Oáza – centrum nádeje.  Zneužitie fondov. Korupcia.  

Dlhodobá starostlivosť a adekvátne odmeny. Sú dostačujúce? – Inštitút zamestnanosti (M.Páleník, A.Dobroľubov) 

15.00 – 15. 50 – Voľby do Europarlamentu 2019 – predstavenie soc.programov kandidátov do EP, ktorí podpísali 

zmluvu a zaviazali sa pomôcť pri implementácii Sociálneho piliera v EU, na Slovensku 

 16.00 h.  Záver 

Doteraz zmluvu podpísali a hlásia sa k nej: 

Dominik Hatiar (PS), Štefan Mirga (NAJ), Martin Hojsík (PS), Miriam Kuzárová (KDH), Ján Figeľ (KDH), Dušan Šándor OĽaNO,  

Anna Záborská (KÚ), Matúš Bystriansky (OĽaNO), Natália Blahová (SAS). https://www.eupovertyfree.eu/commitments/ 

 

 

 

 

 

www.sapn.info 

 

 

E-mail: slovindia@hotmail.com         
mobil:      0905 / 602 993 

                              

  

 

https://www.eupovertyfree.eu/commitments/


 

Záväzná prihláška 

15.5. 2019  14: 00 – 16:00, Hollého 4, L.Mikuláš 

 

Názov organizácie  

Adresa  

Meno 1. účastníka 

(zástupca organizácie) 

 E-mail/tel.: 

Meno 1. účastníka (človek 

so skúsenosťou chudoby) 

  

 

Účastník bude potrebovať  zabezpečiť/uhradiť  

Cestovné Večera 

15.5.2019  

áno1
(uveďte odhad.sumu) nie áno nie 

    

    

Ubytovanie (15.5.2019)   

áno nie  

  

 

PROSÍM zaslať prihlášku na mail: slovindia@hotmail.com   do 5.5.2019. 

Zásady preplácania cestovného:  Cestovné sa bude preplácať po akcii po zaslaní cestovných lístkov na 

adresu: Anka Galovičová, Gaštanová 16, 92101 Piešťany.  Obálky s adresou, kam treba lístky poslať 

dostanete pri prezentácii.  

 Cesta autom sa prepláca len v prípade, ak v ňom cestuje viacero účastníkov (príp. zo zdravotných 

dôvodov). Svoj zámer vopred ohláste mailom, telefonicky. 

 

Členské za rok 2019 vo výške 17,-€ je možné uhradiť na: 
TATRA banka 
2620793071 / 1100 
IBAN SK0511000000002620793071 
BIC TATRSKBX 

 

 

 

                                                           
1
  Ak účastník potrebuje uhradiť cestovné, prosím uveďte do príslušnej bunky odhadovanú výšku cestovného. 

mailto:slovindia@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.2019, o 14:00 – 16.00h.  
 

Voľby do Europarlamentu 2019 
 

Dom kultúry/Klubová scéna, Hollého 4, Liptovský Mikuláš  

NIKDY VIAC CHUDOBNÝ 
Moderovaná diskusia s odborníkmi a kandidátmi do Europarlamentu. 

Bude naša budúcnosť v EÚ pochmúrna, alebo svetlá? Už v týchto Eurovoľbách môžeme o tom spoločne rozhodnúť.  

V spolupráci: www.tentorazidemvoliť.eu   

http://www.tentorazidemvoliť.eu/

