
SOCIO SUMMIT, KŐSZEG 2022 – Első Nemzetközi Szocio-Kraft Konferencia 

2022. június 9-10-én, a gyönyörű és történelmi Kőszeg városa ad otthont a Felsőbbfokú Tanulmányok 

Intézete (FTI-iASK) által szervezett Első Nemzetközi Szocio-Kraft Konferenciának, amelyhez személyesen 

és online is csatlakozhat. 

A konferencia fókuszában a szociális szolgáltatási szektor társadalmi küldetése, az ehhez kapcsolódó 

aktuális hazai és nemzetközi kihívások állnak. A programban a szakterület elismert kutatóival és gyakorló 

szakembereivel közösen gondolkodunk a szociális szolgáltatók közösségi és társadalmi szerepét, belső és 

külső erőforrásait, a humán ágazatok közötti szinergiákat érintő aktuális kérdésekről hazai és nemzetközi 

színtereken, továbbá kísérletet teszünk a reziliens működési modellek fejlesztési lehetőségeinek 

bemutatására. A szakmai előkészítésben a szervező Intézet együttműködő partnere a Semmelweis 

Egyetem Szociális Vezetőképző Tudásközpontja. 

A kétnapos eseményen szakmai előadások, interaktív szekcióülések és poszterszekció formájában zajlik a 

gondolatok, friss kutatási eredmények, vélemények és tapasztalatok cseréje magyar és angol nyelven. A 

konferencia második napján „café”-t szervezünk, ahol lehetőség lesz kapcsolatépítésre, és közvetlen 

tudásmegosztásra. 

További információ és regisztráció – előadás tartására, poszter bemutatására, részvételre – a 

www.sociosummit.hu oldalon. Előadás tartására, poszter bemutatására 2022. április 30-ig jelentkezhet 

a regisztrációs felületen absztrakt és rövid önéletrajz feltöltésével. 

Az eseményt követően konferenciakötetet jelentetnek meg a szervezők. Publikációs szándékát magyar 

és angol nyelvű absztrakt megküldésével jelezheti a sociosummit2022@gmail.com elérhetőségen 2022. 

április 30-ig.  

A konferencia szervezőinek a sociosummit2022@gmail.com elérhetőségen írhat.  

Találkozzunk Kőszegen a SOCIO SUMMIT-on! 
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SOCIO SUMMIT, KŐSZEG 2022 – 1st International Socio-Kraft Conference 

 

The 1st International Socio-Kraft Conference, organized by the Institute of Advanced Studies, Kőszeg 

(iASK) will be held in the beautiful and historic city of Kőszeg on June 9-10, 2022 in hybrid form (personal 

presence is preferred). 

The focus of the conference is on the social impact of the social services provider sector and the current 

national and international challenges related to it. In the program, together with renowned researchers 

and practitioners of the field, we reflect on current issues affecting the role of social service providers in 

relation to the community and/or society; internal and external resources; synergies among the human 

sectors in national and international arenas; furthermore we make an attempt to present the 

opportunities for developing resilient operating models. Our partner in professional preparation is the 

Centre for Social Care Excellence at Semmelweis University. 

The two-day event will feature an exchange of ideas, fresh research findings, opinions and experiences in 

the form of lectures, interactive section meetings and a poster section. On the second day of the 

conference, we will organize a ‘cafe’ where we will have the opportunity to network and share knowledge 

directly.   

More information and registration - for a lecture, poster presentation, participation - at 

www.sociosummit.hu. You can apply for a lecture or poster presentation until April 30, 2022 by 

uploading an abstract and short CV on the registration page. 

Following the event, a conference volume will be published by the organizers. You can indicate your 

intention to publish by sending an abstract in English to sociosummit2022@gmail.com by April 30, 2022. 

You can contact the conference organizers at sociosummit2022@gmail.com. 

Let’s meet at SOCIO SUMMIT, 2022 in Kőszeg! 
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