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PREDNOSTOV
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Asociácia prednostov úradov
miestnej samosprávy v SR

Organizačný garant:
Ing. Miroslav VEREŠ
Kontakt:
e-mail: predseda@apums.sk
tel: 0905 708 291

Vás pozýva na VII. tréning v rámci vzdelávacieho projektu
Organizačné pokyny:

Manažérske vzdelávanie prednostov úradov
miestnej samosprávy na obdobie
2011 - 2014

Termíny tréningov
04. - 06.09.2013 (streda - piatok)
09. - 11.09.2013 (pondelok - streda)
11. - 13.09.2013 (streda - piatok)

Organizácia a facilitovanie verejných stretnutí
Cieľová skupina:
prednostovia mestských, miestnych a obecných úradov
Cieľ:
Získať podnety na preklenutie apatie verejnosti a na
uplatnenie konkrétnych krokov jej zapojenia občanov do
činnosti vlastnej samosprávy
Precvičiť a zdokonaliť si zručnosti potrebné pre účinné
facilitovanie verejných stretnutí

Miesto: Grand hotel Permon,
zasadačka 10. poschodie
Začiatok: 13.00 hod.
Prezentácia a ubytovanie: od 12.00 hod.

Časový harmonogram:
1. deň:
13,00 hod. – začiatok, 1. pracovný blok
15,00 hod. – prestávka na občerstvenie
15,20 hod. – 2. pracovný blok
18,00 hod. – večera
2. deň:
08,30 hod. – 3. pracovný blok
10,00 hod. – prestávka na občerstvenie
10,20 hod. – 4. pracovný blok
13,00 hod. – obed
14,30 hod. – 5. pracovný blok
16,00 hod. - prestávka na občerstvenie
16,20 hod. – 6. pracovný blok
18,00 hod. - večera
3. deň:
08,30 hod. – 7. pracovný blok
10,00 hod. – prestávka na občerstvenie
10,20 hod. – 8. pracovný blok
13,00 hod. – obed

Tézy obsahu:
Apatia občanov je fakt, s ktorým treba pracovať
Osvietené nazeranie, dobrá vôľa a nasadenie nestačia
Čo treba urobiť, aby sa občania naozaj zapojili
Čo všetko môže verejné stretnutie zmariť
Výhody osobných verejných stretnutí
Blíži sa skladanie účtov voličom
Konkrétne a osvedčené skúsenosti z verejných stretnutí

Motto:
Naučiť obyvateľov,
aby sa zapojili do činnosti samosprávy,
je úloha samosprávy;
nikto iný ju totiž nesplní...
L.B.

Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR, ktorí si do
termínu konania vzdelávania uhradili členský
príspevok na rok 2013 :
136 €/os v dvojlôžkovej izbe
208 €/os v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre prednostov - nečlenov
APÚMS SR:
226 €/os v dvojlôžkovej izbe
298 €/os v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
V cene poplatku sú započítané:
režijné náklady spojené s organizáciou kurzu, pracovné
materiály a pomôcky, ubytovanie, strava - občerstvenie.
Poplatok uhrádzajte na číslo účtu:
6929914001/5600 , variabilný symbol IČO vysielajúcej
organizácie

Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu
s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie
Nie sme platcami DPH
V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, len vo
výnimočných prípadoch ak sa účasť zruší dostatočne včas
Počet účastníkov na tréning je 12 osôb
Rozhodujúce pre zaradenie do tréningu bude poradie v
akom bude zrealizovaná úhrada poplatku

V prípade záujmu o účasť na VII. tréningu vyplňte
prosím priloženú NÁVRATKU a zašlite pokiaľ možno
ČO NAJSKÔR, najneskôr však do 30.8.2013
na e-mail: predseda@apums.sk.

