Pozvánka na zahraniční exkurzi do organizace „Quin
Akademie“ v Deggendorfu
Cíl exkurze: osobní seznámení se s provozem v Quin Akademii - vzdělávacím
centru pro dlouhodobě nezaměstnané
Termín: 8. - 9. prosince 2013
Odjezd 8.12.2013 v 10 hodin z Českých Budějovic, další nástupní místa: Netolice,
Prachatice, Vimperk (popř. dle zájmu účastníků bude rozšířeno). Stejná místa platí i pro
cestu zpět, předběžný návrat do Českých Budějovic 9.12.2013 v 19 hodin. Detaily k
dopravě a jednotlivým zastávkám budou v čas sděleny všem přihlášeným.
QUIN AKADEMIE je soukromá veřejně prospěšná vzdělávací instituce, která spolupracuje s
pracovními agenturami a Jobcentry, které sem posílají dlouhodobě nezaměstnané. Kurzy pro
tyto lidi trvají až 1 rok. Akademie také pořádá např. večerní dlouhodobé kurzy pro lidi, kteří již
jsou zaměstnaní, ale chtějí si dokončit vzdělání nebo udělat rekvalifikaci. Po absolvování
kurzu dostane účastník certifikát, který slouží jako plnohodnotný výuční list. Jednou
z výukových forem Akademie je také virtuální firma, kde se účastníci prakticky učí např.
psaní na počítači, vedení účetnictví, prodej a nákup, a součástí je i obchodní angličtina.
Provozují dále také obchodní dům, do kterého získávají použité zboží od občanů z
Deggendorfu a okolí, které buď opraví a prodávají dál, případně rozeberou na součástky.
Práci vykonávají zaměstnanci firmy a „učni“. V podstatě jde o ukázkový příklad sociální
ekonomiky v praxi.
„Quin – Akademie“ v Deggendorfu má 4 zaměření a to na:

 Gastronomii – v Akademii funguje kantýna, kde se účastníci kurzů v praxi učí
přípravu jídel, servis služeb, jak koupit potraviny atd. Mají vlastní kuchyni, kde se
účastníci učí vařit. Lidé sem mohou přijít na oběd, tuto službu využívá například
základní škola, která sídlí vedle Akademie.

 Zahradnictví – účastníci kurzů se učí práce od přípravy půdy, pěstování rostlin,
trávníků, prořezávky stromů a keřů, drobné architektonické práce (budování cestiček)
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– absolvent je schopen poté tyto pomocné práce samostatně provádět. Město
věnovalo Akademii pozemek, který souží jako tréninková zahrada, a současně jako
ukázková - účastníci předvádí, co vše se v Akademii naučí.

 Elektrotechnika a elektronika – účastníci kurzů se učí znát elektrické rozvody, jak
opravit elektrické zařízení jako pračka, myčka – to sem mohou lidé přinést a buď to
účastníci kurzu opraví nebo se to pro účely kurzy rozebere a ukazují si na tom, jak
dané zařízení funguje.

 Truhlářství – v kurzu dostanou účastníci základy výroby se dřevem, ale i opravu
nábytku, který je poté použit v obchodě; vyrábějí stolky, židličky pro školky atd.
V roce 2007 získala „Quin Akademie“ za tuto činnost cenu s celostátním významem.
Veškeré náklady na exkurzi (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 zajištěno tlumočení.
Detailní program včetně itineráře od nás obdrží přihlášení účastníci obratem po potvrzení
přihlášky.
Součástí nedělního programu exkurze bude návštěva adventních trhů v Deggendorfu,
spolupořádané Quin Akademie.
Závaznou přihlášku na akci zašlete do pátku 29.11.2013. Registrace účastníků probíhá
prostřednictvím e-mailu oplzz@masrozkvet.cz nebo SMS na telefon: +420775508564
(budete kontaktován/a zpět), registrace a organizační záležitosti zajišťuje ing. Mitášová, MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.
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PŘIHLÁŠKA NA EXKURZI – 8.-9.12.2013, Deggendorf
QUIN AKADEMIE
Závaznou přihlášku na akci zašlete do pátku 29.11.2013. Registrace účastníků probíhá
prostřednictvím e-mailu oplzz@masrozkvet.cz nebo SMS na telefon: +420775508564
(budete kontaktován/a zpět), registrace a organizační záležitosti zajišťuje ing. Mitášová, MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech.
Údaje o přihlášené osobě:
Jméno, příjmení účastníka (titul)
Adresa bydliště
Telefon
E-mail
(Údaje o vysílající organizaci)
Název organizace
Adresa
IČ

Nástupní místo účastníka exkurze (doprava –bus) – předběžná informace:
České Budějovice
Prachatice
(označte X)

Datum: ……………………

Netolice
Vimperk

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.
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