
Vzdělávací kurz „Místní partnerství“

OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina s partnery projektu

Vás zve k účasti ve vzdělávacím kurzu 

Forma: prezenční Rozsah kurzu: 40 hodin (6 výukových dnů)

Stručná charakteristika kurzu

Vzdělávání  bude  organizováno  zhruba  ve  skupině  18-ti  lidí  formou  interaktivního 
semináře.
Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z 
projektu. Vzdělávacích činnosti budou realizovány pro jednotlivce z cílových skupin  místní 
partnerství, nestátní neziskové organizace, sociální partneři.

Osnova:

 meziresortní spolupráce, tvorba sítí a sdílení know-how

 přenos dobré praxe „místní partnerství“ ze zahraničí; podkapitola: zkušenosti z LAG 
Deggendorf

 rozvoj občanské společnosti, trvale udržitelný rozvoj,  komunitně vedený místní 
rozvoj, strategické plánování na místní a regionální úrovni, MA21

 rovné příležitosti a aktivní aplikace prorodinných politik na místní a regionální úrovni

 využívání moderních technologií pro společné plánování, organizace webinářů a 
praktické aplikace sdílených nástrojů pro komunikaci

Rozdělení témat po dnech a podrobný obsah témat v samostatné příloze.

Počet účastníků kurzu je omezený, v případě zájmu vyplňte následující registrační 
formulář a zašlete na mail: oplzz@masrozkvet.cz  .  

Organizační záležitosti zajišťuje: Ing. Mitášová, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.

Místa konání kurzu a termíny budou ještě upřesněny. Předpokládaný začátek kurzu podzim 
2013.
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Vzdělávací kurz „Místní partnerství“

Zájemce o účast na kurzu - registrační formulář (návratka):

Jméno, příjmení, titul.: ……………………………………………………………………………………….

Adresa bydliště: ….................................................................................................

Kontaktní telefon účastníka: ……………………………………………………………………………....

Kontaktní e-mail účastníka: ………..……………………………………………………………………...

(mailem bude zájemci zaslán před zahájením vzdělávacího kurzu dotazník k ověření motivace účastníka)

Dne: …...............................................

Podpis: …...........................................
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