
 

 

Studijní cesta  

za dobrými zkušenostmi 

s Paktem zaměstnanosti v Horním Rakousku 

Termín: 20. května – 23. května 

Místo odjezdu: Hanušovice (8:00) – Šumperk (8:30) – Olomouc (9:30) 

Financování: projekt Místní partnerství zaměstnanosti financovaný z OP LZZ (reg. č. CZ1.04/5.1.01/77.00419) 

Ubytování: Linz, SommerHaus Hotel, dvoulůžkové pokoje (www.sommerhaus-hotel.at) 
 

PROGRAM: 

Úterý 20. května: 

- příjezd do Lince (podvečer) 
- volný program/ individuální prohlídka Lince (tramvaj č. 1 nebo 2 směr centrum (Auwiesen nebo Solar 

City), délka jízdy cca 15 min; spoj jede každých 10- 15 min.; cena – 4 EUR (tam i zpět))  

Středa 21. května (Linz): 

8:30 Odjezd z hotelu Sommerhaus 

9:00 Ju can – modelový projekt pro mladé nezaměstnané  

o Christian Winkler, jednatel biskupské nadace pro nezaměstnané  

B 7 – sociální podnik - dílna jízdních kol (renovace, opravy a prodej jízdních kol)  

o Helmut Bayer, jednatel společnosti B7 Arbeit und Leben 

11:30 Budoucnost a péče (Zukunft- Pflege) – sociální projekty zaměřené na stárnutí v obci (nabídky služeb, 
trh práce, sociální služby v komunitách)  

o Sabine Morocutti, vedoucí projektu Zukunft- Pflege 

12:30 Oběd v kantýně FAB - sociální podnik dávající práci dlouhodobě nezaměstnaným  

14:00 Strategický program pro práci a hospodářství – regionální koncepce rozvoje odborných pracovních sil 

(vzdělávání) a rozvoje regionu 

 „Pracovní místo 2020 v Horním Rakousku“ – prezentace strategických cílů 

o Christian Mayer, zástupce společnosti Technologie a marketing GmbH, OÖ   

 Pakt pro práci a kvalifikaci (Pakt für Arbeit und Qualifizierung = PAQ)   

o Doris Hagspiel, Anna Pucher, zástupkyně paktu zaměstnanosti PAQ 

15:30 LAG  Linz- Land - LEADER na venkově v okolí Linze (aktivity, projekty) 

o Isolde Fürst, manažerka a Dr. Christian  Kolarik, starosta a předseda MAS 

16:00 Prohlídka města Linz 

17:00 Odjezd a návrat do hotelu 

18:00 Večeře 

http://www.sommerhaus-hotel.at/


 

 

 

Čtvrtek 22. května (venkov): 

8:00 Odjezd z hotelu Sommerhaus 

9:30 Haslach an der Mühl – prohlídka města a tržnice za doprovodu vedení města 

10:00 Vorwiller – revitalizovaný průmyslový areál (někdejší tkalcovna) nyní využívaný jako komunitní 
centrum, tkalcovské muzeum, hudební škola, sály pro společenské akce.  

 Technologické centrum kvalifikací – BFI dílny 

o Dominik Reisinger, starosta městyse Haslach 

12:30 Oběd v restauraci Worwiller 

14:30 Rohrbach  - svaz sociální pomoci okrskového hejtmanství, podpora klidného stárnutí na venkově 

15.15 LAG Horní Mühlviertel – představení činnosti a projektů 

o Klaus Diendorfer, manažer MAS 

15:30 ALOM – místní iniciativa s vlastním školícím centrem a s inovativním pilotními projekty vytvářející 

pracovní místa pro ohrožené skupiny trhu práce (ženy, osob v předdůchodovém věku, azylanti)  

16:30 Odjezd a návrat do hotelu 

18:00 Večeře 

 

Pátek 23. května: 

8:00 Odjezd z hotelu Sommerhaus a brzký návrat do ČR 


