MEGHÍVÓ
A ConnReg AT-HU* projekt keretében megrendezett gördülő KÉPZÉSI AKADÉMIÁRA,
melynek témája: jó példák egészségügyi és szociális területen

Connecting Regions
2017 November 29. |Észak-Burgenland, ipari negyed és
Sopron
A demográfiai változások nagyban érintik a településeket. Minél idősebbek az emberek, annál több kérdés
merül fel egészségügyi és szociális területen, amelyek megoldására gördülő Képzési Akadémiánk ez
alkalommal innovatív példákat mutat be.

08:30

Indulás Sopronból (TESCO Bevásárlóközpont parkolójából, Sopron, Ipar körút 30.)

08:45

Felszállási lehetőség: Sopron (Vasútállomás parkolója)

10:00

Generációk Háza-Grimmenstein
Előadók: Engelbert Pichler, (Grimmenstein polgármestere), Franz Gausterer
(Grimmenstein alpolgármestere)

12:00

LEOVITAL - Szépkorúak élete Leobersdorfban
Előadó: Andrea Nöbel – Leovital intézményvezetője
A közösség szívében élni – leobersdorfi Lakásügyi Hivatal
Előadó: DI Irmgard Greimel

14:00

Faluszervíz, falutaxi, szocális szolgáltatások Schattendorfban
Előadók: Thomas Plank, elnök (Schattendorf és környéke szociális szolgáltatásai)

16:00

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon - Sopron
Előadó: Kunstár Ágnes – intézményvezető

17:30

Érkezés Sopronba (Vasútállomás)

17:45

Érkezés Sopron (TESCO parkoló)

FIGYELEM: A tanulmányút résztvevői létszáma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy jelentkezésüket a katalin.nemeth@westpannon.hu e-mail címre küldjék el. Jelentkezésükre
vonatkozóan visszaigazolást fogunk küldeni a jelentkezési határidő letelte után. Jelentkezési határidő:
2017. november 20.
Amennyiben Ön vegetáriánus, kérjük, jelezze regisztrációjával egy időben, hogy a buszon megfelelő
étkezést biztosíthassunk Önnek, illetve azt is, hogy igényt tart-e tolmács szolgáltatásunkra.
Az utazás időtartamára vonatkozó biztosításról, kérünk minden kedves résztvevőt, hogy maga
gondoskodjon, ugyanis arra felelősséget vállalni nem tudunk. Erre vonatkozó nyilatkozat aláírását fogjuk
kérni, legkésőbb a buszra történő felszállás időpontjáig. A nyilatkozatot külön e-mailben fogjuk megküldeni
a résztvevőknek, a jelentkezési határidő letelte után.

A ConnReg AT-HU* Interreg V-A projekt az osztrák-magyar határrégió intézményi és határon átnyúló
együttműködéseinek javítását tűzte ki célul. Ennek elérésében települések, régiók és intézmények
támogatását hívjuk segítségül. Az előkészítéshez, tervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudásbázist
gyakorlatorientált rendezvények keretében fogjuk átadni. Ilyen rendezvény lesz a tervezett rendhagyó
gördülő Képzési Akadémia is, 2017. november 29-én.

* A ConnReg AT-HU projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

