Akademickie Stowarzyszenie
Katolickie Soli Deo
Zdjęcie/zdjęcia (w dowolnej
konfiguracji) promujące
SKN/organizację
(np. działalność/
projekty/członkowie)

ASK Soli Deo
Organizacja powstała w 1989 roku,
obecnie zrzesza studentów z 7
największych warszawskich uczelni:
- UW
- SGH
- PW
- SGGW
- UKSW
- WUM
- APS

ASK Soli Deo to organizacja zrzeszająca
ludzi z pasją, którzy pragną dzielić się z innymi
studentami mądrością i radością
płynącymi z Ewangelii.
Jesteśmy jedyną organizacją w Warszawie,
która na tak dużą skalę promuje wartości
katolickie w środowisku akademickim.
Prezentowanie tych wartości, a także nasz
osobisty rozwój duchowy są celem
Stowarzyszenia.

ASK Soli Deo
Co nas wyróżnia spośród innych
organizacji katolickich?
Działamy bezpośrednio na
uczelniach i sami kreujemy sposób
promocji wartości katolickich
w środowisku studenckim.

Chcesz do nas dołączyć?
Napisz na
hr.solideo@gmail.com

ASK Soli Deo
Naszą wizytówką są konferencje,
organizowane często w ramach
cyklicznych projektów. Do tego
warsztaty, rekolekcje, adoracje,
wyjazdy integracyjne, koncerty,
imprezy bezalkoholowe, spotkania
modlitewno – dyskusyjne oraz
wolontariat.

ASK Soli Deo
Fundamenty Sukcesu
Jak osiągnąć w życiu sukces? Czy cel uświęca środki?
Czy można osiągnąć sukces, nie porzucając przy tym
swoich wartości? Jak zaplanować ścieżkę kariery,
aby prowadziła do spełnienia ambicji zawodowych?
Czy równowaga pomiędzy pracą a rodziną jest
możliwa? Czy dziś etyka się opłaca? Jak bronić
swojego zdania?
To pytania, które poruszają młodych,
przedsiębiorczych ludzi. Odpowiedzi na nie szukamy
w ramach spotkań z cyklu „Fundamenty Sukcesu”
organizowanego w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

ASK Soli Deo
Sympatia Miłość Małżeństwo
Sympatia Miłość Małżeństwo (SMM)
to cykliczny projekt ASK Soli Deo organizowany
w semestrze letnim przez koła terenowe SGH
i SGGW już od 1994 roku. Nazwa doskonale
odzwierciedla tematykę konferencji, które
odbywają się w ramach tego wydarzenia.
Prelegentami są zarówno osoby duchowne,
jak i świeckie, w tym małżeństwa. Goście
opowiadają o miłości oraz relacjach między
kobietą i mężczyzną. Od kilku lat w ramach
projektu organizowany jest także bal.

