WORKSHOP na téma

“DOBROVOLNICTVÍ JAKO IMPULS
PRO UPLATNĚNÍ SE NA TRHU PRÁCE“
předávání praktických zkušeností Bavorsko – Jižní Čechy
Termín akce: 13. listopadu 2013, od 9:00 hodin
(část I. do 14:00 hodin, část II. do 17 hodin)
Místo konání: Sportbar Chelčice (Chelčice 123 - objekt Obecního úřadu)
Diskuzního panelu – část I. - se v rámci workshopu zúčastní:
pí. Sieglinde Gotzler - Dobrovolnické centrum „mach mit“ Deggendorf (DE)
pí. Michaela Karbstein - LAG Deggendorf (DE)
pí. Hana Rabenhauptová – Město Prachatice
p. Jiří Gabriel Kučera – Dobrovolnické centrum Krebul, o.s. Prachatice
pí. Markéta Skálová - Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice
pí. Bohdana Břízová – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity Č. Budějovice
pí. Daniela Davidová - Centrum sociální pomoci Vodňany
pí. Marta Krejčíčková – moderátor akce
Část II. – odborný výklad NOZ (nový občanský zákoník) a jeho dopady
na NNO, přednášející: JUDr. Lenka Smolová
Své projekty a organizace dále přestaví: MAS Rozkvět zahrady jižních Čech,
LAG Chance in nature, MAS Blanský les - Netolicko, Obec Chelčice.
Praktická ukázka dobré praxe v místě (proběhne od 13 hodin): Chelčický
domov sv. Linharta, o.p.s. (STD)
Zájemce o účast na workshopu prosíme o zaslání registračního formuláře (návratky) na email oplzz@masrozkvet.cz do 8. 11. 2013 – pokud se budete chtít zúčastnit obou
částí workshopu (později přihlášeným účastníkům nebude možné zajistit společný oběd a
účast na exkurzi v STD), přihlášky na I. nebo II. část workshopu možno zasílat do
12.11.2013. Na akci (část I.) je zajištěno simultánní tlumočení. Účast na semináři je
bezplatná.
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
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Zájemce o účast na workshopu - registrační formulář (návratka):
Termín a místo konání akce: 13. listopadu 2013, Chelčice
Zúčastním se obou částí workshopu □
Zúčastním se I. části workshopu – diskuzní panel na téma dobrovolnictví □
Zúčastním se II. části workshopu - odborný výklad NOZ □
Jméno, příjmení, titul.: ……………………………………………………………………………………….
Organizace:
Název: …………………………………………………………………………………………………………….
Sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon účastníka: …………………………………………………………………………….
Kontaktní e-mail účastníka: ………..…………………………………………………………………….
Mám zájem o konkrétní témata /otázky pro diskuzní panel:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mám zájem prezentovat vlastní aktivity k tématu workshopu: □ ANO □ NE
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