Vedecká konferencia Interreg a 2. Prešovské kazuistické fórum
Sľub, ktorý si organizátori 1. Prešovského kazuistického fóra, dali dňom jeho začiatku sa
naplnil a my sme mali možnosť byť súčasťou jeho ďalšieho pokračovania. 2. Prešovské kazuistické
fórum sa konalo dňa 17.10.2017 v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty, Prešovskej
univerzity v Prešove. Jeho výnimočnosť spočívala tento ročník v tom, že bolo súčasťou trojdňovej
konferencie Svet kultúr a tradícií Slovensko-Poľského pohraničia, ktorá bola realizovaná v rámci
projektu „Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko-poľského
pohraničia“ (INT/EK/PO/3/I/B/0097). Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja Program Interreg V-A PL-SK 2014-2017. Konferenciu svojou návštevou poctili
viaceré osobnosti z Poľska, Českej republiky a Slovenska.
Všetkým účastníkom bol na začiatku fóra a konferencie premietaný film Pohyb. Jeho obsah sprevádzal
pozorovateľov neľahkou cestou ľudí, ktorí unikajú pred nepriazňou v domácom prostredí. Plánovaná
akcia úteku osôb za hranice k vytúženému slobodnému životu bez ohrození nebola ľahká. Niekoľko
dňové plavby ukázali realitu, ktorá sa určite premietala v mysliach účastníkov a účastníčok
konferencie ešte dlho po jej ukončení. Citlivý príbeh ozrejmil skutočnosť, ktorá je v dnešnej dobe
spoločnosťou komentovaná nechcením cudzincov, nielen v slovenskom prostredí. Pozadie úniku
týchto ľudí ukázalo podstatu ich odchodu. Nepriaznivé životné podmienky, strata zamestnania,
prenasledovanie. Tieto a aj ďalšie dôvody priblížili organizátorov k myšlienke rozlišovania pojmov
utečenec a migrant, ktoré boli v nasledujúcich častiach konferencie predmetom diskusie.
Moderátorkou konferencie a fóra v tento deň, bola riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce,
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Privítala hostí
z Evakuačného tranzitného centra Humenné, a to Ing. Slávku Mačakovú, PhD. a Mgr. Luciu
Kolpákovú a Mgr. Katarínu Rychvalskú z občianskeho združenia Marginal Košice. Panelová diskusia
na tému „Sociálna práca v procese integrácie osôb s medzinárodnou ochranou na území Slovenskej
republiky“, priniesla účastníkom a účastníčkam obohacujúce informácie z prostredia kontaktu
pracovníčok s osobami, ktoré migrovali na našom území. Pracovníčky ponúkli náhľad na
problematiku s ktorou sa denne s klientmi stretávajú. Okrem toho sa podelili o systém postupu osôb,
ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Slovenská republika ponúka týmto ľuďom
„prechodný domov“, po ktorom cestujú do iných krajín, prevažne do USA.
Svojou návštevou nás poctil aj migrant, ktorý pôsobí ako tlmočník v Evakuačnom tranzitnom
centre Humenné, ktorý podobne ako pracovníčky, ozrejmil účastníkom a účastníčkam konferencie
situáciu migrantov na území Slovenska. Cesta tohto klienta nebola jednoduchá, no podľa jeho slov si
v našej krajine zvykol, naučil sa slovenský jazyk a pôsobí v Evakuačnom tranzitnom centre Humenné,
kde pomáha pracovníkom a pracovníčkam pri komunikácii a riešení rôznych situácii s prichádzajúcimi
klientmi a klientkami.
Záver vedeckej konferencia a 2. Prešovského kauzistického fóra, prebiehal poďakovaním všetkým
účastníkom a účastníčkam, pozvaným pracovníčkam z jednotlivých inštitúcií a klientovi.
Prítomnosť pracovníčok z jednotlivých inštitúcii, ale aj diskusia s klientom, potvrdila jedinečnosť
prepájania teórie s praxou. Obohacujúci moment diskusie bol prínosom nielen pre vedeckú oblasť, ale
rovnako pre všetkým zúčastnených v smere ich uvažovania a nazerania na danú problematiku.
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