Centrum komunitní práce Ústí nad Labem spolu s nadnárodními partnery
Agora, Werk.Waardig a Your Spis II Vás zve na mezinárodní konferenci

poøádanou v rámci projektu „Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu
sociálního zaèleòování a pøedcházení sociálnímu vylouèení sociálnì znevýhodnìných osob na trhu práce“,
která se koná dne 26. a 27. dubna 2007 na Krajském úøadì Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem.
Akce probíhá pod záštitou námìstka hejtmana Ústeckého kraje ing. Petra Fialy
Na konferenci bude zajištìno èesko-anglické simultánní tlumoèení.
Tìšíme se na Vaši úèast
Pøihlášky k úèasti na jednom èi obou konferenèních dnech zasílejte buï písemnì na adresu: Centrum komunitní
práce Ústí nad Labem, Konìvova 18, 400 01 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adresu: langweilova@ckpul.cz,
nejpozdìji do 17. dubna 2007.
Na každý den konference je nutné poslat zvláštní pøihlášku.
V pøípadì dotazù kontaktujte:
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Konìvova 18, 400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Martina Želinová Langweilová
tel: +420 475 205 115, +420 774 707 365
e-mail: langweilova@ckpul.cz
Po ukonèení prvního dne konference si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž èesko-nìmecké výstavy „Hranice,
které spojují“ vìnované prezentaci pøeshranièní spolupráce neziskových organizací Euroregionu Elbe/Labe a
Krušnohoøí/Erzgebirge, která se koná 26. dubna 2007 od 17.00 h v Dominikánském klášteøe a kostele svatého
Vojtìcha v Ústí nad Labem, Hradištì 4, Ústí nad Labem.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpoètem Èeské republiky.
Nadnárodní partnerství projektu tvoøí národní rozvojová partnerství:
Europa House (Èeská republika), Agora (Velká Británie), Werk.Waardig (Belgie), Your Spis (Slovensko).
Národní partneøi projektu: Èeská rada humanitárních organizací, Úøad práce Ústí nad Labem, Statutární mìsto Ústí nad Labem, Statutární mìsto
Ostrava, UJEP Ústí nad Labem, Komunitní nadace Euroregionu Labe, Krajská hospodáøská komora Ústeckého kraje, Sdružení pro vzdìlávání
komunit o. s., Mikroregion Èeské Švýcarsko

Program 26. dubna 2007

Místo: Krajský úøad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, Konferenèní sál, 2. patro (budova A)
Maximální poèet úèastníkù: 100
9.00–9.30

Registrace

9.30–9.50

Zahájení konference – úvodní slovo námìstka hejtmana Ústeckého kraje ing. Petra Fialy
a námìstka primátora magistrátu mìsta Ústí nad Labem Mgr. Arna Fišery

9.50–10.20

Pøedstavení projektu
Martina Želinová Langweilová

10.20–11.20

Komunitní plánování v rámci projektu Equal – Europa House (Èeská republika)
10 krokù komunitního plánování, soubor metodik komunitního plánování, vzdìlávání –
výbìrový kurz pro studenty UJEP a celoživotní vzdìlávání, úvod do evaluace
Michal Polesný, Lenka Krbcová Mašínová, Martina Želinová Langweilová

11.20–12.30

Pøestávka

12.30–13.30

Management center mìst a míst a projekt Agora – Agora (Velká Británie)
Historie managementu center mìst, mezinárodní modely a definice, modely založené na
principech sociálního podniku, výzvy do budoucnosti, pøíklady dobré praxe
Andres Coca-Stefaniak, Cathy Parker, Simon Quin

13.30–14.30

Sociální ekonomika a projekt Werk.Waardig – Werk.Waardig (Belgie)
Sociální ekonomika v Evropì, sociální ekonomika v Belgii, prezentace projektu a jeho cílù
Johan Dejonckheere, Angelique Declercq, Ilse Vanhouteghem

14.30–14.50

Pøestávka

14.50–15.50

Role komunitního plánování jako základ pro posilování a vznik komunitních
NNO a pro konstruktivní spolupráci s místní samosprávou – Your Spis II (Slovensko)
Prezentace praktických zkušeností obcí a malých mìst v oblasti komunitního plánování jako
souèásti komunitní práce se znevýhodnìnými etnickými minoritami
Slávka Macáková, Miroslav Pollak

15.50–16.00

Ukonèení prvního dne

Program 27. dubna 2007

Místo: Krajský úøad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, Konferenèní sál a zasedací místnost è. 208,
2. patro (budova A). Maximální poèet úèastníkù: 80
9.00–9.30

Registrace

9.30–10.00

Zahájení druhého dne
(Konferenèní sál, 2. patro, budova A)

10.00–12.00

Workshop è. 1: Komunitní plánování (Europa House – Èeská republika)
Evaluace komunitního plánování z hlediska obsahu a procesu, diskuse
Vede: Jiøí Exner
(Zasedací místnost è. 208, 2. patro, budova A)
Workshop è. 2: Sociální ekonomika (Werk.Waardig – Belgie)
Rùzné startovací pozice v sociální ekonomice, rozdíl mezi sociální ekonomikou a
charitou, prezentace pøíkladù dobré praxe, diskuse
Vede: Jan Despieghelaere
(Konferenèní sál, 2. patro, budova A)

12.00–13.00

Pøestávka

13.00–15.00

Workshop è. 3: Management center mìst a míst (Agora – Velká Británie)
Evropské pøíklady dobré praxe, význam a možnosti pro Èeskou republiku, modely založené na principech
sociálního podniku a jejich vliv na zapojení komunit pøi øešení problémù mìsta/místa, diskuse
Vede: Andres-Coca Stefaniak
(Konferenèní sál, 2. patro, budova A)
Workshop è. 4: Sociální integrace znevýhodnìných etnických minorit (Your Spis –
Slovensko)
Legislativní základ, realita integrace Rómù, alternativy, role komunitních center, pøíklady dobré praxe,
diskuse
Vede: Slávka Macáková
(Zasedací místnost è. 208, 2. patro, budova A)

