
Svou účast, prosím, potvrďte na emailu: bartipanova@ric-most.cz 
nebo na telefonu: 739/046457 do 30. 4. 2011

Workshop se bude konat dne  od  v prostorách 
Rekvalifikačního a informačního centra s.r.o., Báňská 287, 434 01 Most, 2. patro.

Předpokládaná délka trvání 1,5 hodiny.

5. 5. 2011 13:00

Téma

zavedení inovačních procesů při práci
s uchazeči a zájemci o zaměstnání,

v rámci projektu "Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji",
reg.č. CZ.1.04/5.1.01/51.00049.

Program:
1. Krátké představení projektu 

2. Informace o první studijní zahraniční stáži v Nizozemsku
3. Hlavní přínos první zahraniční stáže do Nizozemska pro pracovníky úřadů práce

(ÚP Most, ÚP Děčín, ÚP Louny)
4. Hlavní přínos stáže pro pracovníky městských úřadů (Magistrát města Most,

Městský úřad Litvínov)
5. Hlavní přínos pro sociální partnery (Omni Tempore o.p.s.)

6. Diskuze

Děkujeme předem za Váš čas a těšíme se na Vaši účast!

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová, tel. 739/046457, email: bartipanova@ric-most.cz

Pozvánka na konferenci
konanou v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2012

v Ústeckém kraji na téma:

Datum a čas konání: čtvrtek 25.10.2012 od 10,00 hodin

Místo konání: zasedací místnost Krajského úřadu Ústeckého kraje

Program:

1. Přivítání – Ing. Petr Jakubec, Ústecký kraj, radní pro školství, mládež a sport

•

2. Úvodní slovo o dalším vzdělávání v Ústeckém kraji – Ing. Štěpán Harašta, Krajský úřad

Ústeckého kraje, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

•

3. Informace o projektech v ČR zaměřených na další vzdělávání podpořených

z OPVK – Mgr. Adriana Haufová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projektový manažer

•

4. Informace o projektech v Ústeckém kraji zaměřených na další vzdělávání podpořených

z OPVK – Mgr. Martina Černá, Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí oddělení grantů

Evropské unie pro vzdělávání

•

5. Představení projektu Network – Ing. Dagmar Prošková, Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

•

6. Představení aktivit a projektů zaměřených na další vzdělávání členy Krajského koordinačního

týmu pro pořádání Týdnů vzdělávání dospělých 2012 v Ústeckém kraji

•

7. Diskuze

•

8. Ukončení konference

Předpokládaná délka trvání konference 2 hodiny.

Svou účast prosím potvrďte na emailu: bartipanova@ric-most.cz

„Další vzdělávání – šance pro

konkurenceschopný region“


