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Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Bezplatné vzdělávání občanů obce
Na Obecní úřad jsme obdrželi nabídku od
společnosti LEGRO CONSULT s.r.o. na bezplatné
vzdělávací kursy v rámci projektu podpora
rozvoje vzdělávání obyvatelstva v obcích do
2tis. obyvatel. Projekt má za cíl zvýšit
konkurenceschopnost občanů na trhu práce,
proškolení místního obyvatelstva (zaměstnaných
a nezaměstnaných) v základních dovednostech
nezbytných v běžném životě.
Vzdělávací aktivity budou zaměřené na
následující oblasti:
- právní vzdělávání (každý občan by měl znát svá
práva a povinnosti v souvislosti s novým
Občanským zákoníkem)
- finanční gramotnost (dluhová past, rodinný
rozpočet, úvěry a práva a povinnosti s nimi
spojené, předcházení exekucím, osobní bankrot,
apod.)
- spotřebitelská gramotnost (orientace na trhu,
rozpoznání cenových praktik – cena vs. kvalita,
prevence před podvodnými praktikami, práva
spotřebitele při využití e-shopů, práva
spotřebitele v souvislosti s novým Občanským
zákoníkem

Propozice LEGRO CONSULT s.r.o.
Způsob realizace projektu:
1) Projekt bude realizován v obci, do které bude
dojíždět cílová skupina max. z obcí v okruhu cca
15km – 20km tak, aby dojezdová vzdálenost byla
pro cílovou skupinu přijatelná
2) Vzdělávací kurzy budou probíhat v pronajatých
prostorách za úhradu ze strany realizátora
projektu (LEGRO CONSULT)
3) Vzdělávací kurzy by měly probíhat v
odpoledních a večerních hodinách a o sobotách.
Dle požadavků cílové skupiny. Předpokládáme, že
do projektu se zapojí jak zaměstnaní, tak
nezaměstnaní (kteří si hledají trvale zaměstnání)
4) Počet kurzů, do kterých se cílová skupina může
přihlásit, není nijak limitován.
5) Vzdělávací kurzy budou časově omezeny na
cca 5 školících dnů. Pokud se bude jednat o
odpolední vyučování, bude školení rozděleno do
bloků po 4 hod dle možností cílové skupiny. O
sobotách se pak bude vyučovat 8 hodin.
6) Předpokládáme maximálně deset osob na
jeden vzdělávací kurz.
7) Počet opakování vzdělávacích kurzů je omezen
počtem přihlášených osob.
8) Zahájení projektu bude dle schválení a
podepsání smlouvy. Předpoklad je květen 2014 a
ukončení bude červnu 2015. Je tedy patrné, že
časová náročnost pro cílovou skupinu nebude tak
vysoká,
když
předpokládáme
rozložení
vzdělávacích aktivit do celého roku.

Pokud Vás nabídka kursů zaujala, můžete nás kontaktovat mailem na adrese
obecni.urad@dolnipena.cz nebo vyplnit tento formulář a vhodit jej do schránky na Obecním úřadě
do úterý 4.3.2014
Mám předběžný zájem o bezplatný vzdělávací kurs společnosti LEGRO CONSULT s.r.o.
právní vzdělání

finanční gramotnost

spotřebitelská gramotnost

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Masopustní průvod masek
V sobotu 8.3.2014 projde naší obcí tradiční
masopustní průvod. Masky, které se zúčastní
Masopustního průvodu, mají sraz v 8.00 hod v
Hospůdce u Bílků. Průvod poté vyrazí na
obchůzku křížem krážem vesnicí. Každý, kdo
fandí tomuto veselí, může se do průvodu přidat,
podpořit masky jako přihlížející nebo je pohostit
před svým domem.
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