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Asociácia centier volhého času sR
Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vás pozývaiú29.L.2O2O
do priestorov hotela SET Kalinčiakova 29l^v Bratislave

na konferenciu

20 rokov Asociácie CVč SR

Cielbm konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky v neformálnom vzdelávanív centrách
vol'ného času za 20 rokov pósobenia ACVČ SR

Ako tieto zariadenia reflektovalivo svojej v,ýchovno-vzdelávacej činnosti na súčasne potreby
mIadých? Aké sú perspektí,vy a výzvy pre CVČ v d'alšom období?

Na tieto a dalšie otázky sa pokúsia na konferencii odpovedať predstavitelia centier vol'ného času
a pozvaní hostia z partnerských organizáci| inštitúcií.

10:00 - 13:30

- otvorenie konferencie

- Bilancia dosiahnutých rnýsledkov RCVČ Sn

- Vystúpenie zástupcu odboru mládeže MŠVVaŠ SR

- Trendy v práci s deťmi a mládežou - vystúpenie hostí

13:30 - 15:00

- Obed

15:00 - 17:00

Workshop Značka kvality - diskusia o návrhu indikátorov a štandardov kvality pre CVČ

18:00 - S|ávnostná recepcia pri príležitosti 2O.výročia založenia ACVC SR, ocenenie aktívnych

členov AcVČ sR



Technické informácie:

konferencie sa móže zúčastniť:
- jeden zástupca vašej organizácie
- maximálny počet účastníkov konferencie 40

Poplatok
- pre členov ACVČ SR 20,00 eur na účastníka
- pre nečlenov AcVČ sR 100,oo eur bez ubytovania.

Cestovné na a z konferencie si hradig účastníci alebo ich vysieIajúca organizácia.
Stravu, ubytovanie a náklady spojené s konferenciou hradí organizátor pre členov ACVČ SR.

Prihláška a úhrada poplatku najneskór do 13.01.2020:
httns://docs.google.com/forms/d/llYgsHDVlE 14Flza4OVAaM},ZTA2mzJrGEwpP7cF7KfvO/edit

Prihlášky na konferenciu budú akceptované na základe dátumu prihlásenia. O účastí
na konferencií budú účastníci informovanípotvrdzovacím e- mailom.

Úhrada poplatku na:

účet:
Asociácia centier vol'ného času SR

Slovenská sporitel'ňa
lBAN: SK75 0900 0000 0003 0240 9733
V poznámke uviesť : meno účastníka

Kontakt na organizátorov :

0905 2I7 463 Marta Hanečáková,
email: acvcsr@gmail.com

0905797 87]_ Helena Gáfriková
09L7 484 862 Denisa Drimáková


