Debrecen és Nyíregyháza
Kedves Érdeklődő!
Ezúton szeretnénk benneteket invitálni a Hajdú-Bihar megyei, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei ISZOSZ tagok, partnerek nevében a 2015. március 20 és 21. között tervezett újabb
eseményre. Úgy gondoljuk sikerült egy olyan színes programot összehozni, amely
megfelelő képet mutathat a megyei ifjúsági szolgáltatásról, valamint számos jó gyakorlatot
tartalmaz, melyet Ti is tudtok hasznosítani munkátokban.
Tervezett program:
2015. március 20. (péntek)
09:00 - 10:00 regisztráció - nyíregyházi Új Nemzedék Plusz Kontaktpont – Galéria
Üzletház I. emelet (4400, Nyíregyháza Dózsa György utca 23.)
10:00 - bemutatkozik az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont - mitől másabb mint a többi!
12:00 - 12:30 utazás a Nyír Plazába
12:30 - 13:30 - Nyír Plaza - Közösségi FACEK-EK Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér - ebéd
13:30 - Bemutatkozik a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
15:30 - 16:00 utazás a Mustárházhoz
16:00 - 18:00 Mustárház bemutatkozás
18:00 - 19:30 utazás Debrecenbe
19:30 - szállás elfoglalás Debrecenben
20:00 - vacsora és szabad program
2015. március 21. (szombat)
07:00 - 09:00 - reggeli
09:00 - 10:00 szállás elhagyása, utazás az Ifiházba
10:00 - 12:00 - MEZON, Debreceni Ifjúsági Ház (4025 Debrecen, Simonffy utca 21.)
bemutatkozás
12:00 - 12:30 - utazás a Debrecen Plazába
12:30 - 13:30 - KÖZ-Pont Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér - ebéd
13:30 - 15:30 - csoport munka, jó példák IKSZ, CSR
15:30 - 16:00 - program zárás, utazás haza
Reméljük megtiszteltek bennünket jelenlétetekkel.
A fejlesztő program nagyobb részben térítésmentes, de előjelentkezés szükséges! Szállást
biztosítunk Debrecenben, az étkezések egy részét saját költségen kell megoldani.Az
étkezéssel kapcsolatos különleges igényt (vegetáriánus, lisztérzékeny stb.) kérjük előre
jelezni. Jelentkezni lehet március 16-igaz iszosz2011@gmail.com email címen név,
email cím, telefonszám, szervezet elküldésével. A jelentkezést a beérkezés sorrendjében
tudjuk csak elfogadni. Kis mértékben lehetőségünk van útiköltség térítésre, amelynek
igényét valamint körülményeit (benzinköltség, vonaljegy stb.) 2-3 sorban kérjük
megindokolni
a
jelentkezéskor.
További
információ:
Schmidt
Richárd,
iszosz2011@gmail.com

