
Síť mateřských center vás zve na
sympozion

Akademie svobodného a aktivního občanství
jako paralelní akci Evropského HABITAT

17. 3. 2016 9:00 – 14:30 

Kongresové centrum Praha – 5. května 65, Praha – Vyšehrad 

Hledáte cestu na radnici? Není vám lhostejné, co se kolem vás děje a rádi byste něco změnili? 
Máte zájem se podílet na rozhodovacích procesech ve vaší obci? 

Pak přijměte naše pozvání na sympozion jako příležitost k inspiraci těmi, 
kdo mají na poli spolupráce s radnicí bohaté zkušenosti. 

A také s těmi, kdo na radnici působí, a to nejen v České republice, ale i v Norsku. 

Těšíme se na vás!

Účast na sympozionu je bezplatná. 
Prosíme, přihlaste se prostřednictvím přihlašovacího formuláře do 8. 3. 2016. Kapacita akce je omezená.  

Děti jsou vítány a rádi pro ně připravíme program. Prosíme, zájem nahlaste již v přihlášce. Děkujeme za pochopení!
Kontakt: Lucie Nemešová, lucie.nemesova@materska-centra.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů     www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

https://docs.google.com/a/materska-centra.cz/forms/d/1KpI1DQ8WiEYZXYcqwOFWHJAz4Go6NXWYF3OC0EkKvXg/viewform
www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz


Program
9:00 – 9:30 registrace

 „PŘED RADNICÍ“
9:30 – 9:45 Úvodní slovo – Lise Selnes, starostka Nord-Odal, Norsko  

9:45 – 10:00 Představení projektu – Lucie Nemešová, manažerka projektu 
10:00 - 10:15 Norská inspirace – Petra Benešová, krajská koordinátorka Sítě mateřských center

10:15 – 10:30 Metodika Za jeden provaz – Rut Kolínská, metodička projektu
10:30 – 11:00 Kampaň Learning by Doing – Rut Kolínská, metodička projektu

11:00 – 11:30 Coffee Break

 „NA RADNICI“
11:30 – 11:50 Cesta na radnici – Jan Čižinský, starosta Prahy 7

11:50 – 12:30 Platforma komunálních političek z mateřských center – Helena Kadlečíková, místostarostka 
Moravan u Brna, Petra Benešová, radní města Litomyšl

12:30 – 13:30 oběd

 „S RADNICÍ“
13:30 – 14:15 Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak na to šli v Podbořanech a v Kroměříži

14:15 – 14:30 Prostor pro poslední dotazy a závěrečné shrnutí  

Změna programu vyhrazena


