Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

6. – 8. listopadu 2006
Projekt EU-MED-EAST
Účast na konferenci podsítě 5 – starší a handicapované osoby v rámci projektu EU-MED-EAST

Název, cíl a
důvod cesty:

Polsko, Zelená Hora
Projekt EU-MED-EAST je specifickou podsítí projektu ENLARGE-NET pro
oblast zdravotní a sociální. Má umožnit účastnickým regionům
v Německu, Polsku a České republice rozvoj inovačních řešení a
možností, které se v tomto sektoru nabízejí v souvislosti s rozšířením EU.
6.11.2006

16:00 příjezd, setkání účastníků

7.11.2006

Harmonogram
cesty:

9:00 – 10:00 příprava na konferenci v podskupině
10:00 – 11.00 vystoupení – p.Maciej Nowicki – hlavní
specialista pro fondy EU, MěÚ Zelená Hora
.
13:30 – 18:00 práce v podskupinách společně s experty pro
získávání evropských projektů, příprava
multimediálních prezentací připravovaných projektů
8.11.2006 9:00 – 10:00 příprava na konferenci v podskupině
10:00 - 16:00 konference
Konference uspořádaná na závěr dvouleté spolupráce v podsíti č. 5 EUMED-EASTu. Čestný patronát nad ní převzala prezidentka Města Zelená
Hora Božena Ronowicz, která na konferenci také vystoupila.
Dále na konferenci vystoupili Timm Jörn – vedoucí referátu pro evropské a
mezinárodní záležitosti hlavního města Drážďan a jeho zástupkyně
Jadwiga Schöne, manažerka projektu EU-MED-EAST.
Koordinátorka 5 podsítě Božena Chudak podala zprávu o realizaci
projektu.

Průběh a
výsledky cesty:

Následně vedoucí podskupin prezentovali výsledky práce, kterými jsou
zejména níže uvedené připravované projekty :
1) projekt InfoMed SOS – první pomoc v náhlých případech a krizových
situacích pro osoby dýchajících jinak, starší osoby a osoby, které bydlí
osaměle,
2) edukační program pro děti „Cesta k integraci“, se zdůrazněním relace
dětí se starší a handicapovanou osobou,
3) projekt pro starší osoby „Edukace dětí hrou“
4) projekt Interreg Life /informačně-komunikační portál pro handicapované
a chronicky nemocné osoby, uvedení těchto osob do společenského
života atd./.

V následujícím období budou probíhat dokončovací práce na projektech.
Spolucestující:

ředitelka Domova důchodců Dobětice - Ing. Ivana Holinková
pracovnice Úřadu práce v Mostě – Andrea Čiliaková

Náklady na cestu
hrazeny z:

fondy EU – EU-MED-EAST

Zpracoval:

Bc. Lea Medková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK, odd.
humanitních činností

Datum:

15.11.2006
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