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Головам обласних, районних,
міських, районних у містах
державних адміністрацій
Головам обласних, районних,
міських, селищних, сільських рад

Щодо участі у міжнародній
культурно-освітній поїздці

Громадська організація «Відкритий світ молоді» з 01 до 08 травня 2019 року
запланувала міжнародну культурно-освітню поїздку до Словенії, Італії, Австрії,
Хорватії, Угорщини.
Метою поїздки є створення умов для особистісного і соціального розвитку
української молоді, інтеграції українців у європейський соціокультурний простір,
формування соціальної мобільності, розширення світогляду.
У ході поїздки передбачається проведення тренінгу з розвитку навичок
ефективного спілкування і лідерства, а також вивчення культурно-історичної
спадщини, відвідування національних парків зазначених країн.
У поїздку запрошуються представники державних адміністрацій, місцевих
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласних, районних,
міських, сільських, селищних рад, системи освіти, соціальної політики, охорони
здоров’я, інші зацікавлені особи.
Просимо проінформувати підпорядковані районні, міські структурні
підрозділи про організацію поїздки. Витрати на проїзд, проживання та харчування
передбачаються за рахунок учасників.
За більш детальною інформацією та з метою реєстрації звертатися до
організаторів заходу за телефонами: 044-453-73-43, 067-449-13-41, 097-718-17-67,
050-334-40-92, 050-311-32-80.

З повагою
Координатор проекту,
полковник міліції у відставці

Уляна Котлярова

Орієнтовна програма культурно-освітньої поїздки
до Словенії, Італії Австрії, Хорватії, Угорщини
Час
08:00–08:30
09:00–11:00
11:00–16:00
16:00–18:00
18:00–19:00
19:00–20:00
07:00–09:00
09:00–18:00
18:00–19:00
19:00–20:00
07:00–09:00
09:00–19:00
19:00–20:00
20:00–21:00
07:00–09:00
09:00–19:00
19:00–20:00
20:00–21:00
07:00–08:00
08:00–20:00
20:00–21:00
07:00–09:00
09:00–19:00
19:00–20:00
07:00–09:00
09:00–18:00
18:00–20:00
07:00–09:00
09:00–10:00
15:00–18:00

Захід
01.05.2019
Виїзд з м. Мукачева
Перетин державного кордону
Переїзд до м. Хевіз (Угорщина)
Екскурсія «Хевіз: унікальне озеро і лататті з Індії»
Вечеря. Поселення в готелі
Тренінг «Коло знайомств»
02.05.2019
Сніданок. Виїзд з готелю
Екскурсія «Марибор — казкове місто Словенії»
Екскурсія «Любляна: легенди і традиції столиці Словенії»
Вечеря. Поселення в готелі
Тренінг «Ефективна взаємодія»
03.05.2019
Сніданок
Екскурсія «Трієст: кавова столиця Італії, або Гармонія смаку»
Екскурсія «Піран: романтичні вулички і білий скарб моря»
Екскурсія «Копер: культурно-історична спадщина міста»
Вечеря
Тренінг «Формула команди»
04.05.2019
Сніданок
Екскурсія «Альпійська казка Словенії»
Екскурсія «Клагенфурт: троянда на озері Вертер-Зеє»
Вечеря
Тренінг «Лідерство життя»
05.05.2019
Сніданок
Екскурсія «Венеція: феєричне, вражаюче, зворушливе, найбільш
незвичайне місто на Землі». Вільний час
Вечеря
06.05.2019
Сніданок. Переїзд в Хорватію
Екскурсія «Золотий острів Крк — перлина хорватських островів»
Екскурсія «Тисячолітній Загреб: неповторна чарівність»
Вечеря. Поселення в готелі в м. Загреб
07.05.2019
Сніданок. Переїзд в Угорщину
Екскурсія «Шіофок: музична скринька країни»
Екскурсія «Півострів Тихань й “вода угорської королеви”»
Вечеря. Поселення в готелі в м. Шіофок
08.05.2019
Сніданок
Завершення програми. Виїзд в Україну
Перетин кордону. Приїзд до Мукачева

