TISKOVÁ ZPRÁVA
VELETRH PRÁCE v KRÁSNÉ LÍPĚ
Krásná Lípa, 3. 6. 2008 - Práce šlechtí člověka aneb veletrh práce od teorie k praxi je název

společenské akce pro širokou veřejnost, odborníky, zájemce o práci, studenty i maminky na
mateřské dovolené, která se uskuteční ve dnech 26. června 2008 v Domě Českého Švýcarska a v
jeho blízkém okolí v Krásné Lípě od 9 – do 16 hodin.
Tuto akci pořádá Komunitní centrum Českého Švýcarska, dále České Švýcarsko o. p. s. a
společnost IREAS - institut pro strukturální politiku. Program je rozdělen do dvou dnů, přičemž první
den 25. 6. probíhá závěrečná konference projektů z Programu Iniciativy Společenství EQUAL a je
určena odborné veřejnosti z řad zástupců institucí, úřadů, státních i soukromých vzdělavatelů ale i
zaměstnavatelů, kde

budou probíhat workshopy např. na téma: problematika dlouhodobě

nezaměstnaných, pracovní právo, komunitní centra a jejich místo v obci, aktuální potřeby na trhu
práce apod.
Druhý den ve čtvrtek 26. 6. je určen naopak široké veřejnosti a vlastnímu veletrhu práce, kde
budou ve formě
zaměstnavatelů

stánků na náměstí prezentovat své nabídky zástupci významných vzdělavatelů a
v regionu

a

přítomní

zájemci

tak

mohou

získat

např.

přímý

kontakt

se

zaměstnavatelem, okamžité informace o práci, aktuální orientaci na trhu práce, možnost okamžitého
uplatnění či poradenství v tíživé situaci.
Celý den je připraven také doprovodný zábavný program v prostorách náměstí v Krásné Lípě,
kde bude možné shlédnout

divadelní a hudební program, osvěžit se u

stánků s občerstvením,

zúčastnit se výletu s průvodcem do okolí Národního parku České Švýcarsko. Tento den je vypravena i
speciální autobusová linka, která zdarma sváří zájemce o veletrh z těchto měst: Děčín, Rumburk,
Varnsdorf, Šluknov, Velký Šenov.
Přijďte se podívat: více informací, včetně programu a jízdního řádu autobusu na
www.krasnalipa.cz/kccs.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.
Dana Štefáčková
České Švýcarsko o. p. s.
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České Švýcarsko je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko.
Zaměřuje se především na:
•
•
•
•
•

ochranu přírodních a kulturních hodnot
podporu šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci
tvorbu a realizaci regionálních projektů
propagaci a informačně-publikační aktivity
vzdělávání a osvětu
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