V Hradci Králové dne 1. 6. 2019

Týden vzdělávání dospělých
v Královéhradeckém kraji
probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti.
Letos se uskuteční

11. - 15. 11. 2019
Vážení přátelé,

„Nejen vzděláváním

v rámci TVD jsou vítané semináře a
k pestřejšímu životu.“
přednášky s různorodou tématikou,
kreativitě se meze nekladou. Budeme
rádi, pokud se rozhodnete s námi podělit o vaše zkušenosti. Jako formy prezentace je
možné realizovat i vícehodinové workshopy, kreativní dílny, dny otevřených dveří, ale
vítány jsou i přednášky a semináře. Není třeba se omezovat pouze na jednu akci, můžete
uspořádat workshop u nás i u vás.
Ve dnech 11. – 14. 11. 2019 můžete využít
Tvořivost.
vlastní prostory i prostory úřadu práce,
Praktické ukázky.
v pátek 15. 11. je prezentace možná jen ve
vlastních prostorách.
Sdílení zkušeností.
TVD je akcí neziskovou a účast pro veřejnost
Zajímavé prožitky.
je zdarma na všech aktivitách, proto i vaše
případná účast bude zcela bezplatná,
každopádně můžete ji pojmout jako prima reklamu.

Přihlášku můžete zaslat do 6. 9. 2019 na adresy:
PhDr. Jana Sýkorová, e-mail: jana.sykorova@uradprace.cz, telefon: 950 116 402
Mgr. Věra Moderová, e-mail: vera.moderova@uradprace.cz, telefon: 950 116 401
Mgr. Jana Špičáková, e-mail: jana.spicakova@uradprace.cz, telefon: 950 116 400
Co na závěr? Neváhejte a pošlete přihlášku zpět. Těšíme se na vaši účast. Bude to prima.
S přáním krásných dní
Mgr. Martin Horák v. r.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. v. r.

Ředitel krajské pobočky v Hradci Králové
Úřad práce České republiky

Hejtman Královéhradeckého kraje

Zadavatelem akce je Královéhradecký kraj, organizačně TVD v Královéhradeckém kraji zajišťuje Úřad práce České
republiky – krajská pobočka v Hradci Králové (v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově).
Týdny vzdělávání dospělých® jsou celostátní akcí organizovanou Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR ve
spolupráci s jednotlivými kraji ČR, od roku 2011 i Úřadem práce České republiky.

