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POZVÁNKA
SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
si Vás dovoľuje pozvať na

seminár k projektu „Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych
príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR"
ktorý sa uskutoční v dňoch 25. - 26. októbra
v penzióne Poľana v Liptovskej Osade.
Cieľom seminára je predstavenie dosiahnutých cieľov projektu, výmena informácií a
skúseností medzi pracovníkmi realizujúcimi projekty RF v ÚPZC v SR v súčinnosti so
štátnymi orgánmi, vzájomná výmena informácii medzi mimovládnymi a štátnymi
subjektmi, ktoré pôsobia v danej problematike v rámci celého územia SR.
Predbežné témy, ktorým sa chceme na našom stretnutí venovať:
1. Predstavenie projektu realizovaného v rámci programu Solidarita a riadenie
migračných tokov v rámci finančného nástroja RF
2. Prezentácia dosiahnutých cieľov a očakávané aktivity v ďalšom období realizácie
projektu
3. Komunikácia sociálnych pracovníkov, právnikov, psychológov, personálu ÚPZC
a zdravotného personálu
4. Pohľad jednotlivých ÚPZC na tému pôsobenia mimovládnych organizácií vo
svojich zariadeniach
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat“

“Solidarita pri riadení migračných tokov”
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5. Diskusia o aktuálnych témach v rámci problematiky štátnych príslušníkov tretích
krajín
Program:
25. októbra 2011
12:00 – prezentácia, príchod a ubytovanie účastníkov seminára (adresa penziónu:
Korytnická 495, Liptovská Osada)
12:30 – 13:30 - obed
14:00 – otvorenie seminára, prezentácia projektu
18:00 - diskusia
18:30 – večera
26. októbra 2011
8:00 – raňajky
9:00 – pokračovanie seminára
12:30 – obed a odchod účastníkov
Program je naplánovaný predbežne, v prípade požiadaviek na zmenu, bude možné
vykonať úpravy v programe.

Ubytovanie a stravovanie počas seminára je zabezpečené, dopravu si účastníci hradia
z vlastných prostriedkov.
Poprosím Vás o nomináciu účastníkov seminára na moju e-mailovú adresu
devinsky.peter@gmail.com a to v termíne najneskôr do 21.10.2011 do 14:00.

Mgr. Peter Devínsky
koordinátor projektu RF
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