Pozvánka na zahraniční exkurzi do organizace
„LEBENSHILFE“ v Deggendorfu
Cíl exkurze: osobní seznámení se s provozem sociálních služeb poskytovaných
osobám s omezeními v Bavorsku prostřednictvím organizace LEBENSHILFE e.V.
a návštěva Charity pro okres Deggendorf, přenos dobré praxe
Termín exkurze: pondělí 19. května 2014 – úterý 20. května 2014
Předběžný odjezd: pondělí 19.5. v 7 hodin, předběžný příjezd: úterý 20.5. v 19 hodin
Detaily k dopravě a jednotlivým zastávkám budou v čas sděleny všem přihlášeným.
Program odborné exkurze 20. 5. 2014 v rámci jednotlivých středisek a provozů organizace
Lebenshilfe pro naši skupinu osobně zajišťuje pí. Kuppler, vedoucí střediska
Lebenshilfe v Deggendorfu (více o aktivitách organizace Lebenshilfe možno získat na
webových stránkách http://www.lebenshilfe-deggendorf.de ), na základě zadání MAS
Rozkvět; cílem exkurze je seznámit se s organizací péče o osoby s omezeními a provozem
jednotlivých zařízení - pečovatelského domu, chráněné dílny a další. Program exkurze
navazuje na pracovní cestu expertní skupiny MAS Rozkvět v roce 2012 a na exkurzi v
červnu 2013, kdy jsme se seznámili s provozy chráněných dílen v Metten a Deggendorfu,
ubytovacími zařízeními a měli jsme možnost diskutovat s pracovníky těchto středisek.
Program dne 19.5.2014 nám zajistila pí. Kuppler v oblastní Charitě okresu Deggendorf, kde
nás s jejím provozem osobně seznámí ředitel organizace pan Weißenborn, více na
internetových stránkách http://www.caritas-deggendorf.de/.
Účast na exkurzi je bezplatná, veškeré náklady - společná doprava busem, ubytování a
celodenní stravování účastníků- jsou hrazeny z projektu „Rozvoj partnerství a trhu práce“
podpořeného z OP LZZ a organizačně je zajišťuje O.S. Rozkvět zahrady jižních Čech –
místní akční skupina. Na exkurzi je také zajištěno tlumočení.
Detailní program včetně itineráře od nás obdrží přihlášení účastníci po potvrzení přihlášky,
realizátor si vyhrazuje možnost výběru zájemců o účast na exkurzi z důvodu omezení
velikosti skupiny do 20 osob. Děkujeme za pochopení.
.

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován
O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika
www.portalprace-jiznicechy.cz

PŘIHLÁŠKA NA EXKURZI – 19.–20. 5. 2014
akce: „LEBENSHILFE DEGGENDORF“
Závaznou přihlášku na akci zašlete do pátku 25.4.2014.
Registrace účastníků probíhá prostřednictvím e-mailu oplzz@masrozkvet.cz nebo SMS na
telefon: +420 775 508 564 (budete kontaktován/a zpět), registrace a organizační záležitosti
zajišťuje ing. Mitášová, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech..
Údaje o přihlášené osobě /vysílající organizaci:
Titul, jméno, příjmení účastníka
Adresa bydliště účastníka
Telefon účastníka
E-mail účastníka
Název organizace
Adresa organizace
IČ organizace

Datum: ……………………

Podpis (razítko): ……………………………………………

Registrací na akci pořádanou v rámci projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ poskytuje registrovaná osoba
dobrovolně souhlas společnosti OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina (dále jen „Společnost“) se
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro
archivační účely Společnosti – povinnosti vyplývající z poskytnuté dotace na realizaci projektu; současně bere na vědomí, že
na akci bude pořizován foto- a videomateriál pro účely další prezentaci a výkaznictví projektu, a souhlasí se zveřejněním
těchto obrazových záznamů.
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