POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ EU A MY „50+“ VE VAŠEM KRAJI
DOKUMENT EVROPSKÉ UNIE – STRATEGIE EU 2020 JAKO NÁSTROJ ZMĚNY V MÍSTNÍM PROSTŘEDÍ !
POZNÁNÍ, DISKUZE A SOUTĚŽNÍ ZÁBAVNÝ KVÍZ
(VÝHERCE NAVŠTÍVÍ BRUSEL V RÁMCI EVROPSKÉHO ROKU A KTIVNÍHO STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY )
Nejrůznější aspekty členství České republiky v EU potkávají občany České republiky téměř na každém kroku.
Zatímco ti mladší se o nich učí ve škole a na univerzitě, starší generace tuto možnost neměla. Proto se Zastoupení
Evropské komise v České republice, ve spolupráci s informačními středisky Eurocentrum Úřadu vlády ČR a Europe
Direct, rozhodlo zorganizovat, v rámci Evropského roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, sérii
stimulujících seminářů pro občany nad 50 let.
Účastníci semináře získají informace o možnostech vzdělávání a rekvalifikací, o projektech podpořených z fondů
Evropské unie a zaměřených na věkovou kategorii 50+, seznámí se s programem Evropského roku Aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity v jejich kraji a dozví se, jak získat další informace o EU a jejích politikách a
činnostech.
Datum konání: 5. 3. 2012
(registrace účastníků 09:00h – 09:30h)
Místo konání: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57 , 587 33 Jihlava
Účast na semináři je bezplatná, občerstvení v průběhu konání semináře zajištěno.

Program:
09:25
09:30
10:00
10:30
10:45
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:45
15:00
15:30-16:30

Přivítání účastníků hejtmanem kraje
Zastoupení Evropské komise v ČR - Strategie EU 2020 – nástroj změny v místním prostředí
MPSV ČR – Evropský rok Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity - rok 2012 v České republice
Přestávka na kávu
Europe Direct Jihlava – jsme tu pro vás (informace, podklady, brožury k otázkám o EU)
Eurocentrum Jihlava - Úřad vlády ČR a MMR ČR - zdroj informací o EU a možnostech čerpání z fondů EU
Přestávka na občerstvení
NAEP – program LLP – Grundtvig
Prezentace výsledků dobré praxe – Asociace Institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Mix příkladů dobré praxe – pozvánka pro místního hosta a europoslance - diskuze
Přestávka na kávu, pokračování diskuze
Vyplnění odpovědí do soutěžního kvízu, průvodce informačními materiály o EU
Závěr semináře, odkazy, dotazy na přednášející, networking.

Vzhledem k omezené kapacitě Vás prosíme o včasné a závazné potvrzení účasti na email:
raymova@bohemiaeuplanners.eu pro Vaši dispozici telefonní číslo 739 356 856.
Děkujeme za Vaši pozitivní reakci.
Těšíme se na Vaši aktivní účast.

Seminář moderován zástupcem společnosti Bohemia EU Planners s.r.o

