Program:
12:30

Sraz ve Společenském domě Casino,
registrace účastníků

13:30-14:00

Přivítání a představení obsahů a cílů
pracovních kruhů a následné rozdělení
účastníků

14:15

Začátek pracovních kruhů

15:45-16:15

Přestávka na kávu

16:15-17:45

Pracovní kruhy, 2. část

17:45

Ukončení pracovních kruhů

18:15-19:00

Plénum v „Zrcadlovém sále“
Prezentace a diskuze výsledků
pracovních kruhů

19:30

Vzájemná výměna zkušeností při
společné večeři v „Mramorovém sále“

22:00

Ukončení akce

Bližší informace:
Katharina Wierer
Tel.: +49-941-7965-217
Přihláška:
Ingrid Schneider

Tel.: +49-941-7965-218
Fax: +49 941 7965-169
E-Mail: international@hwkno.de

Je možné ubytovat se v nedalekých hotelech.
Při udání hesla „Řemeslnická komora“ si můžete
pokoj rezervovat za zvýhodněnou cenu. Uveďte
prosím, zda si přejete parkovat.
Kontakt na hotely:
Hotel Villa Butterﬂy
Hlavní třída 655, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420-354 654 111
Fax: +420-354 654 200
villabutterﬂy@badmarienbad.cz

Místo konání akce: Společenský dům Casino
Reitenbergerova 53, 353 01 Mariánské Lázně
Před Casinem není možné parkovat. Použijte prosím
veřejná parkoviště či parkovací domy v okolí.

Jednolůžkový pokoj včetně snídaně za 58,20 €,
dvoulůžkový pokoj včetně snídaně za 44,70 €/za osobu.
Parkovné 11 € za noc.
Nebo:
Hotel Zlatý zámek
Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420-354 623 924-5 nebo +420-354 606 252
provoz@hotelzlatyzamek.cz
www.hotelzlatyzamek.cz
Jednolůžkový pokoj za 875 Kč, dvoulůžkový pokoj
za 1170 Kč včetně snídaně a parkovného na jednu noc.
Nocleh a vlastní dopravu si hradí každý účastník sám.

Mariánskolázeňské
dialogy 2016
24. listopadu 2016 v Mariánských Lázních
od 12:30 do 19:00 hodin /
večerní recepce do 22:00 hodin

Chceme s Vámi hovořit o výsledcích, zkušenostech
a plánech, odbourávat překážky a společně rozvíjet

Pracovní skupiny

a posilovat příhraničí:
Řemeslnická komora Dolního Bavorska a Horního Falcka

Pracovní kruh 1

Vzdělávání a práce v řemeslných oborech
Zvýšení atraktivity vzdělávání a práce
v řemeslných oborech
Vznik přeshraničního společného trhu
vzdělávání a práce
Zajištění orientace odborného vzdělávání
na praxi a na trh práce

Pracovní kruh 2

Pracovní kruh 3

Odstraňování překážek –
rozšíření odbytiště pro řemeslné služby
Evropské rámcové podmínky při přeshraničních
řemeslných službách (směrnice o službách,
směrnice o uznávání odborných kvaliﬁkací,
směrnice o vysílání pracovníků)
Národní předpisy pro zahraniční poskytovatele služeb,
kontrolní prohlídky staveb a důsledky při nedodržení
předpisů, potřebné doklady v jiné zemi
Aktuální vývoj týkající se „Jednotného kontaktního místa“:
úloha, zkušenosti, přeshraniční výměna informací

Mariánskolázeňské dialogy jsou zvláštní svou prakticky
zaměřenou platformou: setkávají se tu experti
z příhraničního regionu z České republiky, Německa,

Přeshraniční infrastruktura (doprava
a širokopásmové připojení)

Všechny řečnické příspěvky budou
simultánně tlumočeny do češtiny a němčiny.

Aktuální informace a prioritní témata
z Evropského regionu Dunaj-Vltava a z Euregií

Je možné se zúčastnit jedné i více pracovních skupin.
Tato akce je bezplatná. Počet účastníků je omezen.
Nocleh a vlastní dopravu si hradí každý účastník sám!
Uzávěrka přihlášek:
8. listopadu 2016
Aktuální informace a zprávy o výsledcích na:
www.hwkno.de/marienbadergespraeche

Prosíme o odpověď do 8. listopadu 2016
prostřednictvím následujícího formuláře
buď faxem na číslo +49 941 7965-169,
nebo emailem na international@hwkno.de

ze Slovenska.

Mariánskolázeňské
dialogy 2016

Akce chce poskytnout komplexní obrázek o aktuálním

Závazně se přihlašujeme do následující
pracovní skupiny:

Rakouska a z dalších podunajských zemí, jako např.

vývoji v regionu na obou stranách hranice a umožnit
navázat kontakty mezi různými aktéry. Společně
budeme diskutovat o tom, jak může být dále rozvíjena
a zlepšována spolupráce všech zúčastněných.

Aktuální situace v přeshraničním regionu

Uprchlíci – možnost zajištění kvaliﬁkovaných
pracovních sil pro podniky

Vás zve na 9. Mariánskolázeňské dialogy.

Tři pracovní kruhy se budou zabývat tématy, která jsou

Pracovní kruh 1
Pracovní kruh 2
Pracovní kruh 3
Večerní program od 19 hodin
Firma

pro nás v této souvislosti velmi důležitá: přeshraničním
vzděláváním a prací, rozvojem přeshraničních struktur

Ulice

společného hospodářského prostoru a otázkou, jaké
jsou překážky pro podniky při přeshraniční realizaci

PSČ/město

služeb a jak je lze odbourávat.
Telefon

Výsledky pracovních kruhů budou představeny v plénu.
Na závěr akce si účastníci mohou při večeři vyměnit

E-mail

osobní názory a zkušenosti.
Jméno účastníka 1

Funkce ve ﬁrmě/instituci

Datum

Podpis

V průběhu konání této akce budou pořizovány fotky.
Svou přihláškou vyjadřuji souhlas s pořízením fotografií
mé osoby a s jejich zveřejněním.

