Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»
Міжнародний благодійний фонд «Open Ukraine»
Ужгородська міська рада

Презентація проекту «Діти емігрантів про себе»

ПРОГРАМА
29 січня 2009 року
м.Ужгород, пл. Поштова, 3
Велика зала Ужгородського міськвиконкому

29 січня 2009 року
Площа Поштова, 3
Велика зала Ужгородського міськвиконкому
14.00 – 18.00
 Презентація видання «Діти емігрантів про себе»
 Презентація мистецьких плакатів
«Щедре українське серце – Україні і світу!»
14.00 – 14.45

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА – керівник проекту «Діти емінрантів про себе»,
директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»
Наталія ГУМНИЦЬКА – координатор проекту «Діти емігрантів про себе»

Вітання
Сергій РАТУШНЯК – голова Ужгородської міської ради
Олег МУРТАЗІН – начальник Управління сім’ї, молоді та спорту
Ужгородської міської ради

Круглий стіл «Новітня еміграція: проблеми
соціального і національного сирітства»
14.45 – 16.00
Модератор – Ірина КЛЮЧКОВСЬКА
Дайва ВИЛЬКЄЛІТЄ
старший координатор програм Міжнародної організації міграції
Сергій ПРОСЯНИК
начальник служби у справах дітей Ужгородського міськвиконкому
Соціальне сирітство та шляхи його вирішення
Юрій ФУЩИЧ, Лариса МАРГІТИЧ
Закарпатський обласний центр зайнятості
Діяльність державної служби зайнятості з попередження неврегульованої
зовнішньої трудової міграції, протидії торгівлі людьми та ліквідації дитячої
праці
Олександр ПАРАМОНОВ
голова Закарпатського обласного відділення Української нотаріальної палати
Законодавство, що регулює діяльність нотаріату щодо дітей емігрантів
Володимир РОТАЄНКО
голова Київської обласної організації ГО «Всеукраїнське громадське
об’єднання «Край»
Соціальне сирітство як наслідок трудової міграції: проблеми та сучасні реалії
Інна САБАДОШ
голова Закарпатської громадської жіночої організації «Веста»
Діяльність Закарпатської громадської жіночої організації «Веста» щодо
протидії торгівлі людьми та попередження неврегульованої трудової
міграції в Закарпатській області
Оксана СМУК
старший викладач кафедри соціальної
національного університету
Альтернативні форми опіки дітей-сиріт

роботи

Ужгородського

Марина ЛЕМАК
завідувач Обласного центру практичної психології і соціальної роботи
Робота практичних психологів та соціальних педагогів освітніх закладів
з дітьми трудових мігрантів

Тетяна ГІСЕМ
соціальний педагог Закарпатського обласного центру соціальнопсихологічної допомоги
Діяльність Закарпатського обласного центру соціально-психологічної
допомоги: сьогодення й перспективи
Мар’яна КОПОСОВИЧ
практичний психолог Закарпатського центру соціально-психологічної
реабілітації дітей м. Свалява
Психоемоційний стан і соціальний статус дітей емігрантів
Преосвященний Владика МІЛАН
голова Комісії у справах родини Мукачівської греко-католицької єпархії

Перерва на каву
16.00 – 16.30
Учасники дискусії
16.30 – 18.00
Зіта БАТОРІ-ТАРЦІ
кафедра соціології та соціальної роботи Ужгородського національного
університету
Володимир БАШКІРЄВ
старший викладач кафедри соціальної роботи Ужгородського НУ
Тетяна БІЛКОВСЬКА
ГО НО «Чайка» (м. Рівне)
Марія БОНДАРЕНКО
завідувач Закарпатського бюро «Українська іноземна юридична колегія»
Мар’яна БОНЬ-ЯКУБИШИН
директор Монастирецької ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району, керівник
відділення МАЛіЖ в Хустському районі
Владлен ВЕРБИЧ
директор Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Маргарита ВОВКАНИЧ
кандидат психологічних наук, доцент Кафедри соціології та соціальної
роботи Ужгородського національного університету

Ірина ГАРМАСІЙ
керівник відділення МАЛІЖ у Закарпатській області, редактор Закарпатської
ОДТРК (канал «Тиса-1»)
Лариса ГУНЬКО
ГО «Чайка» (м. Рівне)
Оксана ДРАГУЛА
психолог ЗОШ № 8 м. Ужгорода
сестра Августина ЗЕЙКАН
голова Катехитичної комісії Мукачівської греко-католицької єпархії
Наталія ІГНАТОЛЯ
кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної
роботи Ужгородського національного університету
Наталія КАСИНЕЦЬ
вчитель зарубіжної літ. гімназії м. Ужгород, керівник осередку МАЛіЖ гімназії
Ярослав КИРЛИК
директор ЗОШ № 8 І-ІІІ ст. м. Ужгород (на базі школи творчий центр
громадської організації відділення МАЛіЖ в Закарпатській області)
Іван КОЛОДІЙ
начальник відділу адресних допомог Головного управління праці та соціального
захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації
Світлана КОЧУБАЙЛО
директор школи «Здоров’я»
Закарпатської облради

при

Управлінні

охорони

здоров’я

Василь КУЗАН
начальник відділу культури та туризму Іршавської РДА, керівник
відділення МАЛіЖ в Іршавському районі, письменник
Ольга КУРНАС
депутат Ужгородської міської ради
Василь ЛИЛО
представник Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі
Любов МАНДРИЧЕНКО
вчитель української мови та літератури ЗОШ № 5 І-ІІІ ст. м. Ужгород,
керівник осередку МАЛіЖ школи
Еріка МАРІЯН
заступник директора з виховної роботи СШ №6 м. Мукачево

Мар’яна МАРТИНЮК
голова Благодійного фонду «Карітас»
Маргарита МЕДЕНЦІ
керівник відділення МАЛіЖ в Мукачівському р-ні, журналістка, дитяча поетеса
Сергій МІКРЮКОВ
юрист благодійного фонду «Карітас» Мукачівської єпархії
Преосвященний Владика МІЛАН
голова Комісії у справах родини Мукачівської греко-католицької єпархії
Галина НЬОРБА
заступник директора з виховної роботи №1 смт. Міжгір’я
Сергій ОЛЕКСІЮК
директор Центру зайнятості (м. Ужгород)
Наталія ОПАЛЕНИК
начальник відділу соціальних технологій Закарпатського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Закарпатської облдержадміністрації
Магдалина ОПАЧКО
доцент кафедри педагогіки та психології факультету суспільних наук
Ужгородського національного університету
Юрій ОСТАПЕЦЬ
декан факультету суспільних наук Ужгородського національного університету
Олена ПАК
начальник Відділу у справах сім’ї та молоді Ужгородської міської ради
Тетяна ПАШ
вчитель української мови та літератури ЗОШ № 8 І-ІІІ ст. м. Ужгород
Олена ПЕКАР
вчитель української мови та літератури лінгвістичної
ім. Т.Г.Шевченка м. Ужгород, керівник осередку МАЛіЖ

гімназії

Василь ПЕТРУСЬ
заст. завідувача Обласного центру практичної психології і соціальної роботи
Віра ПОПОВИЧ
Закарпатська громадська жіноча організація «Веста» (м.Ужгород)
Ганна ПОПОВИЧ
доцент кафедри соціальної роботи Ужгородського НУ
Галина РОЗЛУЦЬКА
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології
Ужгородського національного університету

Вікторія РЮН
аспірантка кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського НУ
Маріанна САЛАЙ-ПАК
вчитель укр. мови та літератури Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужго-родського
р-ну, керівник відділення МАЛіЖ в Ужгородському р-ні, поетеса
Анжеліка САМАРИК
вчитель української мови та літератури ЗОШ № 8 І-ІІІ ст. м. Ужгород, педагогорганізатор
Алла СЕМЕНЮК
БФ «Ранкова зірка» (м. Ужгород)
Едуард СОЛОМКА
завкафедри педагогіки та психології ф-ту суспільних наук Ужгородського НУ
Прот. Михайло СОЛЯНИК
голова Комісії у справах молоді Мукачівської греко-католицької єпархії
Олеся УЛІГАНЕЦЬ
Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (м.Свалява)
Ольга УРСТА
заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 8 І-ІІІ ст.
м. Ужгород, керівник відділення МАЛіЖ в м. Ужгород
Магдалина ФЕНЦИК
вчитель української мови та літератури ЗОШ № 6 м. Мукачево, вчительметодист, керівник відділення МАЛіЖ в м. Мукачево
Володимир ФЛЕНЬКО
начальник управління
облдержадміністрації

у

справах

молоді

та

спорту

Закарпатської

Світлана ХОРКАВА
психолог Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Анна ШЕЛЕСТ
юрист-консульт Закарпатського обласного центру соціально- психологічної
допомоги
Світлана ЯКІМЕЛІНА
начальник служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації
Євген ЯСІНСЬКИЙ
нач. відділу міграції управління міграційної служби у Закарпатській області

