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Veškeré dotazy rád zodpoví
Alle Fragen beantwortet gerne

Michal Svoboda, Koordinator
michal@seniore.org, +420 601 315 001

Prosím, registrujte se nejpozději do 22. 7.:
Registrieren Sie sich bitte bis 22. 7. an: 

INFORMACE
INFORMATIONEN

Zveme Vás na partnerský workshop a následný networking, který slouží ke 
generování nápadů pro úpravu aplikace Seniore. Cílem aplikace je obnovení 
sousedských vztahů mezi generacemi i napříč hranicemi států.

Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o inovativní technologie i propojení generací.

Wir laden Sie zu einem Partnerworkshop und Networking ein, in dem Ideen 
für die Modifizierung der Seniore App generiert werden. Die App dient zur 
Wiederherstellung nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den Generationen 
und über Ländergrenzen.

Eingeladen sind alle, die an innovativen Technologien und der Vernetzung 
von Generationen interessiert sind.

Pozvánka platí pro 2 zástupce
partnerské organizace
a 1 seniora jako doprovod.

Die Einladung gilt für 2 Vertreter
der Partnerorganisationen und 
1 Senior als Begleitung.

Kapacita je omezena na 30 osob. Prosím, hlaste se včas.
Die Kapazität ist auf 30 Personen begrenzt. Bitte, melden Sie sich rechtzeitig.

ZDE HIER
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PROGRAM
PROGRAMM

ČÁST 1
13:30 Příjezd a káva

14:00 úvodní slovo partnera Město 
Varnsdorf & Valtenbergwichtel, 
představení projektu a myšlenky 
workshopu

14:30 rozdělení do týmů a společná práce 
na tématech

16:00 coffee Break

16:30 týmy představí výsledky svojí 
práce 

 Zástupce z každého týmu představí 
výsledek, ke kterému se tým 
dopracoval.

17:30 vyhodnocení a shrnutí

ČÁST 2
18:30 večeře a networking

Workshop předpokládá aktivní účast 
všech přítomných (zapojení do diskusí / 
generování nápadů). 

Hlavním mottem je, že každá vyřčená 
myšlenka i nápad je dobrý.

Prosím, vezměte s sebou seniora nebo 
zástupce skupiny, pro kterou by mohla 
být aplikace Seniore užitečná. Jedině tak 
naplníme myšlenku workshopu.

Účast na workshopu je zdarma. 
Na občerstvení si Vás dovolujeme pozvat.

Der Workshop setzt aktive Beteiligung aller 
Anwesenden voraus (Beteiligung an 
Diskussionen / Ideengenerierung).

Das Hauptmotto ist, dass jeder Gedanke und 
jede Idee gut ist.

Bitte nehmen Sie einen Senior mit, oder 
jemanden, für den die App nützlich sein 
könnte, um die Idee des Workshops zu 
erfüllen

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, 
die Erfrischung auch.

PART 1
13:30 Ankunft und Kaffee

14:00 Einleitungswort des Partners – die 
Stadt Varnsdorf & Valtenbergwichtel, 
Präsentation des Projekts und Ideen 
des Workshops

14:30 Aufteilung in Teams und gemeinsame 
Bearbeitung von Themen

16:00 Kaffeepause

16:30 Teams präsentieren die Ergebnisse 
ihrer Arbeit

 Ein Vertreter jedes Teams präsentiert 
das Ergebnis, zu dem das Team 
gekommen ist

17:30 Auswertung und Zusammenfassung

PART 2
18:30 Abendessen und Networking


