Projekt „Sociálne služby v Čechách a v Európe“ financovala Európska
únia v rámci programu „Európa pre občanov“

Platí pre Oblasť 2.1 Opatrenie Partnerstvo miest
Účasť: Projekt umožnil stretnutie 69 občanov, z nich 8 pochádza z mesta Castiglione In Teverina (Taliansko), 5 z
mesta Hajdúszobszló (Maďarsko), 44 z mesta Dzierżoniów (Poľsko), 4 z mesta Serock (Poľsko) a 8 z mesta
Kežmarok (Slovensko).
Miesto/dátum: Stretnutie sa uskutočnilo v Lanškroune (Česká republika) od 05/09/2018 do 09/09/2018.
Stručný popis:
Deň 05/09/2018 bol venovaný príjazdu účastníkov do Lanškrouna. Talianska delegácia pricestovala do Prahy, kde
absolvovala prehliadku hlavného mesta Českej republiky. Ostatné delegácie, ktoré pricestovali priamo do
Lanškrouna, absolvovali prehliadku mesta Lanškroun.
Deň 06/09/2018 bol venovaný prvej oficiálnej konferencii na tému projektu v sále lanškrounského zámku, ktorú
zahájil starosta mesta Radim Vetchý. Nasledovali prednášky „Sociálne služby v Českej republike“ od Ondřeja
Flégra, zástupcu Pardubického kraje a ďalej „Vstupná analýza vzdialenej podpory“, ktorú pre mesto Lanškroun
spracovala Agentúra pre sociálne začleňovanie, ktorú predniesla Veronika Potocká, lokálna konzultantka a
poradkyňa pre rodinnú politiku.
Popoludňajší program prebiehal v „Domově u studánky“ v obci Anenská Studánka, kde boli účastníci projektu
informovaní o fungovaní tohto zariadenia, ďalej boli zoznámení s klientmi a prostredím zariadenia.
Večer prebehlo oficiálne stretnutie s členmi zastupiteľstva mesta Lanškroun a diskutovalo sa na tému projektu.
Dňa 07/09/2018 účastníci projektu navštívili Penzión pre seniorov. Riaditeľ Milan Minář prítomných oboznámil s
chodom zariadenia a odpovedal na ich otázky. Ďalej tu v spoločenskej miestnosti prebehla prednáška na tému
„Koordinácie sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ“. Prezentáciu prednášala Petra Pejcharová z Eurocentra
Hradec Králové. Popoludňajší program prebehol v Domove pod hradom Žampach. Tu bolo účastníkom ukázané
nie len zariadenie domova, kaplnka, ale tiež arborétum.
Deň 08/09/2018 bol spojený s dvoma akciami. Účastníci sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina absolvovala
program v Olomouci. Druhá skupina zostala v Lanškroune a zúčastnila sa mestských slávností. Na záver dňa
prebehla spoločná diskusia všetkých účastníkov projektu, kde zhodnotili výsledky projektu.
Deň 09/09/2018 bol spojený s oficiálnym rozlúčením všetkých účastníkov a oficiálnym ukončením projektu.
Výsledky projektu sú dostupné na: https://www.lanskroun.eu/socialni-sluzby-v-cechach-a-v-evrope/ds1278/p1=12427

