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Головам обласних та Київської міської
державної адміністрацій
Головам районних рад
Міським головам
(міст обласного значення)
Головам ОТГ

Керівникам підприємств, установ та
організацій усіх форм власності

Від імені громадської організації «Відкритий світ молоді» дозвольте засвідчити
свою повагу та проінформувати про те, що з 26 вересня по 03 жовтня 2019 року в
рамках культурно-освітньої поїздки до Угорщини і Хорватії відбудеться семінар
«Соціальне партнерство як ефективна форма соціальної взаємодії» (програма
додається).
Метою семінару є розгляд ефективних моделей соціального партнерства як
нової форми партнерської соціальної взаємодії, його цілей і завдань на сучасному
етапі розвитку суспільства, сучасних методів розбудови партнерських стосунків
державних органів влади, місцевого самоврядування, соціально-відповідального
бізнесу, інститутів громадського суспільства для надання соціальних послуг.
До участі у семінарі запрошуються представники обласних районних, міських
державних адміністрацій, департаментів (управлінь) освіти і науки, охорони здоров’я,
юстиції, культури, у справах сім’ї та молоді, соціальних служб для дітей, сім’ї та
молоді, учні, студенти, викладачі, керівники навчальних закладів, усі зацікавлені
спеціалісти.

Просимо поінформувати підпорядковані структурні підрозділи,
підприємства, установи, організації, керівників районних, міських державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Витрати на проїзд, проживання та харчування передбачаються за рахунок
учасників семінару. За більш детальною інформацією та з метою реєстрації
звертатися до організаторів заходу за телефонами: 097-718-17-67, 067-449-13-41, 050334-40-92, 050-311-32-80.
З повагою
Координатор проекту,
полковник міліції у відставці

Уляна Котлярова

Орієнтовна програма перебування
української делегації в Угорщині та Хорватії
Час
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-16.00
16.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
07.00-08.00
08.00-11.00
11.00-16.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
07.00-08.00
08.00-15.00
15.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-18.00
18.00-19.00
07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-18.00
18.00-19.00
07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-18.00
18.00-19.00
07.00-08.00
08.00-11.00
11.00-18.00
18.00-19.00
20.00-21.00
07:00–09:00
09:00–17:00
17:00–18:00

Захід
26.09.2019
Виїзд з м. Чоп
Перетин державного кордону
Переїзд до м. Веспрем (Угорщина)
Екскурсія «Веспрем#місто угорських королев»
Тренінг «Соціальне партнерство у наданні соціальних послуг»
Вечеря. Поселення в готелі м. Балатональмаді (Угорщина)
Вечірній #Балатон#Угорське море
27.09.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Переїзд до Хорватія#країна природних багатств і смаків
Екскурсія «Сонячне місто ангелів Вараждин»
Екскурсія «Тисячолітній Загреб: чарівність старого світу»
Вечеря. Поселення в готелі#міста Загреб
Тренінг «Соціальне партнерство в реалізації молодіжної політики»
Вечірній#Загреб#колоритний і самобутній
28.09.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Екскурсія «Плитвицькі озера#Краса і велич Природи»
Переїзд до Адріатичного узбережжя Хорватії
Вечеря. Поселення в готелі#міста Примоштен
Тренінг «Забезпечення соціального партнерства у громаді»
29.09.2019
Сніданок
Тренінг «Комунікативні стратегії у соціальному партнерстві»
Екскурсія «Аромати Середземномор’я і перлини Північної Далмації»
Вечеря
30.09.2019
Сніданок
Тренінг «Роль волонтерства у розбудові соціального партнерства»
Екскурсія «Дорогами Середньої Далмації#Спліт і Трогір»
Вечеря
01.10.2019
Сніданок
Тренінг «Соціальна відповідальність у соціальній роботі»
Екскурсія «Хвар#острів винограду, маслин і лаванди»
Вечеря
02.10.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Екскурсія «Хорватський Задар#найбажаніше місце в вропі»
Переїзд до Угорщини
Вечеря. Поселення в готелі#міста Тапольця (Угорщина)
Закриття семінару. Вручення сертифікатів
03.10.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Виїзд в Україну. Перетин державного кордону
Прибуття до м. Чоп

