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Evropy
KDY: 9.5. OD 9:00 DO 15:00
KDE: KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Stánky pořadatelských organizací

Programy osobního a profesního rozvoje

Interaktivní hry a virtuální realita

Seznámení s 3D grafikou a 3D tiskem

Přednášky dobrovolníků se zkušenostmi

Komentované prohlídky po zajímavých

ze zahraničí (v češtině a angličtině)

místech v Hradci Králové

Akce je ZDARMA
Těšíme se na Vás!

... a mnoho dalšího!

Na co se můžete těšit?
Sál zastupitelstva
9:00 - Z Hradce do Evropy i Asie
Povídání Anny Landsmannové o zážitcích a zkušenostech z projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.
10:00 - Dobrovolníci z Déčka
Demi z Nizozemí, Olivia z Irska a Justin z Německa pohovoří o dobrovolnictví a životě v ČR
(v angličtině, možnost tlumočení).
11:00 - Ambasadoři projektu DofE
Představení programu osobního rozvoje, který je výzvou pro každého ve věku od 14 do 24 let.
11:30 - Dům zahraniční spolupráce, EURES
Přednášky na téma výjezdů do zahraničí pro mladé lidi, případně pro pracovníky s mládeží.
Představení možností práce v zahraničí, dobrovolnictví a au-pair pobytů.
12:30 - Europass
Workshop na téma "Jak vám může e-portfolio Europassu pomoci k úspěchu?"

Zasedací místnost Albrechta z Valdštejna
9:00-12:00, 13:00-15:00 - Univerzita Hradec Králové - živá knihovna
Představte si, že si „půjčíte“ osobu na pár minut, místo abyste si na pár týdnů půjčili knihu.
Tato „Lidská kniha“ pomůže účastníkům nabourat předsudky a představy o lidech z jiných kultur.
Program připravila ESN HK - největší nezisková dobrovolnická studentská organizace v Evropě - a probíhá v angličtině.

Zasedací místnost Karla Poláčka
9:00-15:00 - Technologické centrum Hradce Králové
Grafický koutek, kde si zájemci mohou vyzkoušet práci s grafickým tabletem, 3D perem a seznámit se s technologií 3D tisku.

Doprovodný program
Stánky pořadatelských organizací
Workshopy, připravené kvízy a aktivity pro děti a mládež - např. virtuální realita, výroba odznáčků a mnoho dalšího.
Komentované prohlídky města Hradec Králové
Procházka po starém městě, seznámení s historií města. Krátké zastavení u objektů revitalizovaných z národních i
evropských fondů (GMU, Dům u Špuláků, Bílá věž apod.).
Terminál MHD
Prohlídka integrovaného systému řízení, pracoviště dispečerů a nových elektrobusů.

Evropa v Hradci
Infocentrum Hučák - vodní elektrárna
Komentovaná prohlídka s průvodcem

@EvropavHradci

