1. STUDIJNÍ CESTA
SLOVENSKO, RAJECKÉ TEPLICE
FOTODOKUMENTACE
Projekt: CZ.1.04/5.1.01/77.00464 „Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách“

22.-25.3.2013
1. DEN – 22.3. (Pá)
Konference partnerských NNOs (členských organizací NWFE):
Zahájení dvoudenní Mezinárodní
konference na téma „Výchova
v rodině“, kterou pořádaly naše
hostitelské organizace Fórum života a
Áno pre život.
Zleva: patronka a spoluorganizátorka
konference, slovenská europoslankyně
MUDr. Anna Záborská; předsedkyně
Fóra života, Ing. Marcela Dobešová,
a pan primátor RNDr. Peter Dobeš,
pod jehož záštitou se konference
uskutečnila.

Setkání a diskuse se slovenskými
politiky:
Zleva: Ing. Marcela Dobešová;
bývalý slovenský eurokomisař Dr. h.
c.
Ing.
Ján
Figeľ,
PhD.,
místopředseda NR SR; Ing. Erika
Jurinová, místopředsedkyně NR SR;
PhDr. Štefan Kuffa, poslanec. (Pozn.:
Mgr. Richard Vašečka, poslanec, zde
sedí mimo záběr.)

2. DEN – 23.3. (So)
Exkurze v Domově Gianny B. Molla v Rajci:
Setkání se zaměstnankyněmi domu, prohlídka chráněné dílny a výrobků klientek
Přivítala a Domovem nás provedla
vedoucí zařízení, Mgr. Daniela
Augustínová. Prohlédli jsme si
společenskou místnost s chráněnou
dílnou a měli jsme i možnost
nahlédnout do kuchyňky používané
k pečení perníčků, kde jsme mohli
vidět různé druhy výrobků klientek
Domova.

Výrobky
z rukou
Domova...

Před Velikonocemi...

klientek

Setkání se slovenskou europoslankyní, MUDr. Annou Záborskou, na MU v Rajeckých
Teplicích

Na fotografii zleva: MUDr. Anna
Záborská, europoslankyně; Mgr. Jana
Jamborová, expertka mezinárodní
spolupráce, a Ing. Lukáš Tomko,
vedoucí projektu.

3. DEN – 24.3. (Ne)
Setkání se zástupkyněmi partn.orgcí a workshop účastníků 1. SC:
Setkání se zástupkyněmi partnerských organizací se zúčastnily: Ing. Marcela Dobešová
předsedkyně „Fóra života“, Mgr. Anna Verešová, ředitelka organizace „Áno pre život“
a Mgr. Zuzana Dobešová za „Materské centrum Košík. (na fotografii zprava doleva):

Vzájemné sdílení zkušeností a debata.

Účastnice SC naslouchaly velmi pozorně.
V podvečer se pak ještě uskutečnil workshop účastnic SC.

4. DEN – 25.3. (Po)
Setkání s primátorem města Rajecké Teplice:

Dopoledne před odjezdem zpět
do ČR přijal naši delegaci na
městském úřadě v Rajeckých
Teplicích pan primátor RNDr.
Peter Dobeš.

Na úvod představila Bc. Stanislava
Krejčíková, koordinátorka tematické
sítě projektu, panu primátorovi hlavní
cíle projektu a jeho partnery.
Mgr. Jana Jamborová, expertka
mezinárodní spolupráce, následně
vysvětlila účel našich studijních cest
a význam zahraničních partnerství.

Fotografie pořídila:

Mgr. Věra Bobovská, projektový manažer

Fotodokumentaci s textem zpracovala:

Mgr. Jana Jamborová, expertka mezinárodní spolupráce

Schválil:

Ing. Lukáš Tomko, vedoucí projektu

