POZVÁNKA NA KONFERENCIU
BRATISLAVA, Hotel Austria Trend, 7. decembra 2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v spolupráci so SAAIC – Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania
si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami 2012
so zameraním na vzdelávanie a učenie sa seniorov.
Konferencia sa uskutoční 7. decembra 2011 v hoteli Austria Trend v Bratislave.

Predbežný program:
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:35
10:35-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:50-13:00
13:00-13:20

13:20-14:40

14:40-15:00

Registrácia účastníkov s rannou kávou
Otvorenie konferencie (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR)
Úvod k Európskemu roku 2012 (Zastúpenie Európskej komisie v SR)
Príprava aktivít k Európsku roku 2012 (Úrad vlády SR)
Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia (Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Možnosti podpory vzdelávania seniorov prostredníctvom ESF
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Obed
Program celoživotného vzdelávania – Výzva 2012 – možnosti
vzdelávania dospelých a seniorov (SAAIC- Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania)
Prezentácia príkladov dobrej praxe v programe Grundtvig,
zameraných na:
 Dobrovoľnícke projekty pre seniorov – projekt Dunaj, čo nás spája
(Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku)
 Vzdelávanie seniorov - projekt Senior (Žilinská univerzita
v Žiline)
 Intergeneračné vzdelávanie – projekt Impulse 50+ (Združenie žien
Slovenska)
 Vzdelávanie seniorov a prepojenie s trhom práce - projekt
Skúsenosti sú naším úspechom (Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Dunajská Streda)
Záver konferencie a malé prekvapenie pre účastníkov

Praktické informácie:
Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť zaregistrovaním sa na uvedenej
adrese
http://web.saaic.sk/registracia/registracia_online_bez_vyberu.cfm?id_akcie=51,
alebo
zaslať
nižšie priloženú návratku na adresu SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného
vzdelávania, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, najneskôr do 2.12.2011. Počet účastníkov
konferencie je max. 80. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť neskoro zaslané prihlášky.
Mapa do konferenčného centra hotela Austria Trend, Vysoká ul. 2A, Bratislava:
http://www.austria-trend.at/hotel-bratislava/sk/location.asp

-----------------------------------------------------------------

Návratka

Vyplnenú návratku prosíme vrátiť do 2.12.2011 faxom na č. 02/20922209 alebo poštou na
adresu: SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Svoradova 1, 811 03
Bratislava
Meno a priezvisko: ............................................................................................................
Inštitúcia – adresa: .............................................................................................................
............................................................................................................................................
E-mailová adresa: ..............................................................................................................
záväzne sa prihlasujem na konferenciu k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami 2012, organizovanú v Bratislave, 7. decembra 2011. Beriem na vedomie, že
konferenčné náklady znášajú organizátori podujatia; účastník alebo vysielajúca organizácia hradia
cestovné náklady.
V prípade vopred neospravedlnenej neúčasti sa zaväzujem uhradiť organizátorom alikvótne
náklady na moju účasť v sume 45 EUR.
Mám záujem o vegetariánsku stravu: áno – nie.
Mám záujem prezentovať výsledky projektu formou panelu: áno – nie.

V ............................... dátum:............................... Podpis:......................

