BEC DRUŽSTVO - BUSINESS AND EMPLOYMENT CO-OPERATIVE
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk
IČ: 293 94 287
E-mail: info@bec-coop.cz; http://bec-coop.cz

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/3.4.04/88.00362
NÁZEV PROJEKTU: Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na lokálním trhu práce
http://aktivnizena50.cz
www.facebook.com/aktivnizena50

POZVÁNKA
NA SPOLEČNÉ ZÁVĚREČNÉ VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ JOB KLUBŮ

ZA PROJEKTOVÝ TÝM
Eva Stloukalová
Eva Škrabalová
Ivo Škrabal
Petra Harazímová

Milé účastnice projektu,
od zahájení Vašich aktivit v rámci
projektu uplynulo hodně vody a jsme
téměř v závěru všeho, co začalo.

V rámci aktivity svépomocných pracovních skupin Job klubů, kde se vzděláváte a získáváte nové
dovednosti a znalosti, budeme pořádat výjezdní Job klub.
Jak mnohé z Vás zjistily, Job kluby jsou otevřeným prostředkem pro práci na sobě a společnou práci na
vystupování vůči organizacím a zaměstnavatelům. Z této podstaty vychází i program a obsah setkání.
Přijměte tedy pozvánku na závěrečné výjezdní setkání v rámci Job klubů a tohoto projektu. Setkání se
uskuteční o víkendu 3. - 5. října 2014 tak, aby to vyhovovalo co nejvíce účastnicím projektu, které jsou
zaměstnané.
Místo konání bude Hotel Park v Ostružné v oblasti Ramzovského sedla v Jeseníkách.
Nyní potřebujeme, abyste závazně potvrdily svou účast v termínu do 31. 8. 2014 prostřednictvím
přiložené návratky na e-mail: eva.stloukalova@bec-coop.cz.
Těšíme se na Vás .
Za projektový tým,
Eva Stloukalová
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PROGRAM
PÁTEK
16:00 - 18:00

PŘÍJEZD (ubytování, organizační záležitosti…)

18:00 - 19:00

VEČEŘE

od 19:00

Společné setkání a vzájemná výměna Vašich poznatků a zkušeností
SOBOTA

08:00 - 09:00

SNÍDANĚ

09:00 - 12:00 hod

Emoční inteligence a její uplatnění pro sladění pracovního a rodinného života
Petra Harazimová

12:00 - 13:00

OBĚD

14:00 - 18:00

Volný program
 Turistický výlet s Lídou Kovaříkovou expertkou na Nordic walking. Tipy
na výlety v okolí Ostružné najdete zde.
 Možnost využít služby v rámci hotelu - krytý bazén, finská sauna,
fitcentrum, stolní tenis, masáže apod.
 Možnost využít služby hotelu Skiland (tenisový kurt, hřiště pro volejbal
a nohejbal, tělocvična pro cvičení žen a dětí - pro skupiny na
objednávku, 150 m od hotelu)

18:00 - 19:00

VEČEŘE

od 20:00

Večerní program pro Vás je ve vašich rukou, věříme, že každá z Vás nenechá
zábavu náhodě a připraví překvapení pro ostatní účastnice (možnost zajištění
bowlingu v hotelu Skiland, možnost využít venkovního posezení s ohništěm)
NEDĚLE

08:00 - 09:00

SNÍDANĚ

09:00 - 10:30

Emoční inteligence a její uplatnění pro sladění pracovního a rodinného života
Petra Harazimová

10:45 - 12:30

Spolek „Šumperská aktivní žena“ jako možnost dalšího rozvoje vašich aktivit
nyní už více v praxi.

12:30 - 13:00

Závěrečné shrnutí a setkání

13:00 - 14:00

OBĚD

od 14:00

ODJEZD DOMŮ
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