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Pozvánka na konferenci "Možnosti podpory dětí a jejich rodin s potřebami
v oblasti duševního zdraví"
Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci „Možnosti podpory dětí a jejich rodin s potřebami v oblasti
duševního zdraví“, kterou pořádá Moravskoslezský kraj v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není
vidět II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431, spolufinancovaného z prostředků ESF v rámci
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.
Konference je konána pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA
a uskuteční se ve čtvrtek 24. 6. 2021 v prostorách VOŠ sociální, na ulici Zelená 2824/40A v Ostravě.
Program konference je plánován od 9:00 do 14:00. Kapacita konference je stanovena na max. 90 osob.
Realizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném seznamu účastníků.
V případě, kdy by z důvodu vládních opatření v souvislosti s nemocí covid-19 nebylo uskutečnění konference v
prezenční podobě možné, bude akce realizována online (v tomto případě obdržíte odkaz s instrukcemi
nejpozději 3 dny před konáním konference). O všech změnách budou přihlášení účastníci informováni předem.
Podmínky pro konání konference se budou řídit dle aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
týkajícího se konání hromadných a vzdělávacích akcí.
Účast na konferenci je bezplatná. V rámci konference bude zajištěno drobné občerstvení.
Přihlašovat se na konferenci můžete prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na adrese:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C03yOTCqUUWOgUPHfPEADiUGQw9oLo1PqqO8DIxJm
oxUMTVSNTJCNDMyUkMwWjMxN0FLUEI5T05YQi4u.
V případě potřeby bližších informací se můžete obracet na Ing. Lucii Bulvovou, tel.: 595 622 754.
S pozdravem
Mgr. Eva Hrbáčková
vedoucí oddělení sociální ochrany
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