
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Agentúra pre rozvoj Gemera

Mokrá Lúka 93 050 01 Revúca

Názov

Adresa



www.rozvojgemera.sk/Agentura pre rozvoj Gemera-Agency for developmnet of Gemer 
region

Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

CKO - Centrum komunitného organizovania

Námestie mládeže 687/17, 960 01 Zvolen

www.cko.sk

Podujatie

Webová stránka / facebook

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Tréning v rámci projektu PlaNET SOEN - ENTERprise your region

konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: Neformálny tréning
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Názov podujatia

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

08 12 2016

Dátum podujatia - koniec

08 12 2016



Rimavská Sobota

Dana Trombitášová

0902 158 917

trombitasova.dana@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Miesto podujatia

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Cieľom tréningu je zaujímavou a zábavnou formou rozvinúť tvorivý a inovačný potenciál 
študentov i nezamestnaných mladých ľudí a pretaviť ich nápady do podnikateľského alebo 
projektového zámeru. Je súčasťou cyklu 8 tréningov projektu PlaNET SOEN, ktorý je 
zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže regiónu Gemer-Malohont v oblasti 
podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o regionálny mentoring a stáže v lokálnych i 
zahraničných podnikoch. Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom kvalitné vzdelanie, praktickú 
prípravu a poradenstvo v oblasti podnikania a sociálneho podnikania a vytvoriť silné vzťahy 
s lokálnymi podnikateľmi. Výstupom je 15 vzdelaných mladých ľudí, 15 ne/podnikateľských 
zámerov, rast kvality a propagácia OVP.

www.soen.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

