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проводять

круглий стіл до Дня захисника Вітчизни на тему:
«Роль держави та громадського сектору в соціально-психологічній
адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу
«Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації
переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО»,
який відбудеться о 10.00 год. 19 жовтня 2020 р.
в ауд. 201 ІПК ДСЗУ
Передбачувані напрями обговорення:
1. Місце і роль держави у соціальній адаптації переміщених осіб із зони
агресії РФ та учасників АТО.
2. Добровольчий рух в Україні, як стримуючий фактор військової
агресії РФ.
3. Вклад громадських організацій, волонтерського руху України у
зупинення агресії на сході України.
4. Роль державного сектору, неурядових організацій, місцевих громад у
справі соціально-психологічної реабілітації осіб з посттравматичним
синдромом, ветеранів війни на Сході.
5. Становлення та розвиток системи державного управління у сфері
державної безпеки на регіональному рівні та у територіальних громадах.
До участі в круглому столі запрошуються державні службовці,
посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники ДЗСУ, члени
громад, депутати місцевих рад, науковці, експерти, представники ГО
учасників АТО та волонтери, науковці, викладачі вищих навчальних закладів,
аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.
Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг однієї доповіді  2-3
сторінки; формат паперу А4; шрифт Times New Roman Cyr; висота кегль – 12;
міжрядковий інтервал 1,0; поля з усіх боків по 2 см. Назва доповіді – від
центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви прізвище,

ім’я, по-батькові автора, назва навчального закладу, установи, вирівнювання
по правому краю. Після основного тексту наводиться список використаної
літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Прізвище, ім’я та
по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та
контактна інформація (телефон, електронна пошта) автора вказуються в
лівому верхньому кутку першої сторінки тез.
Матеріали подаються у вигляді документу Word (*doc) та надсилаються
на електронну адресу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти
рукописи, що не відповідають тематиці круглого столу та вимогам до
оформлення тез.
Передбачається видання електронного та друкованого збірника
матеріалів круглого столу. Електронний варіант збірника матеріалів
круглого столу буде розміщено на сайті Інституту – (вкладка «Бібліотека.
Матеріали конференцій» - http://ipk.edu.ua/materialy-konferentsiy/) після його
завершення. Публікація тез учасників безкоштовна.
Заявки на участь у круглому столі і тези доповідей приймаються до
17 жовтня 2020 р. в електронному форматі за адресою: conf_ato@ukr.net.

заявку на участь (форма додається);

тези доповіді (зразок оформлення додається);

пропозиції до проекту рекомендацій круглого столу.
Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений
нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення
просимо звернутися до контактних осіб.
Адреса оргкомітету:
Адреса оргкомітету: 03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17,
тел. кафедри публічного управління та адміністрування (044) 5033186 (роб.);
(044) 5361493 (роб.). Ел. пошта для надсилання тез: conf_ato@ukr.net.
Контактні особи:
Лахижа Микола Іванович, тел.: 096 552 17 89.
Бобрицький Леонід Володимирович, тел. 050 346 51 33.

Заявка
про участь у круглому столі

«Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації
переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО»
Прізвище

_______________________________________________

Ім’я

________________________________________________

По-батькові

________________________________________________

Назва доповіді

________________________________________________
________________________________________________

Напрям

________________________________________________

Вчений ступінь, звання

___________________________________________

Посада (повністю з зазначенням місця роботи)__________________________
________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________
Контактна e-mail адреса

___________________________________________

