
 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
„SILVER ECONOMY” című projektünk keretén belül  

tisztelettel meghívjuk a 

 

„Kerekasztal a regionális ezüst gazdaságról és az öregedési stratégiáról ” 
című rendezvényünkre. 

2017. szeptember 21. csütörtök, 10 óra 

Mercure Bratislava Centrum Hotel 
Zabotova 2, Bratislava 1, konferencia terem 

A projekt megvalósításával célunk, hogy erősítsük az állami- és a 
magánintézmények, illetve a köz- és magánszféra, az ipari és kereskedelmi 
társaságok, kereskedelmi kamarák, valamint az idős embereket képviselő 
intézmények közötti határon átnyúló együttműködést, hogy ezzel 
hozzájáruljunk az ezüst gazdaság termékeinek és szolgáltatásainak 
propagálásához, így e szektor fejlesztéséhez. 

Program: 
09:30 Érkezés, Regisztráció 
10:00  Köszöntő 
 PhDr. Gabriella Németh, Pozsony megye alelnöke 
10:10 Szociális vállalkozások Szlovákiában 
 Szlovák Köztársaság munka, szociális ügyek és család minisztérium képviselője 
10:20 European Cooperation Day és INTERREG VA SK-HU 

Biriki Arianna, kommunikációs menedzser, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 
10:25 Silver economy (kód: SKHU/1601/4.1/164) projekt ismertetése 

Vasi Emma, igazgató - Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
10:40  Ezüst gazdaság, generációk együttműködés a munkaerőpiacon és a LLG 

Dr. Pongrácz Attila (PhD) - egyetemi docens, okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
(MA) tanszékvezető - Széchenyi István Egyetem 

11:10 A szociális szövetkezetek nemzetközi és magyar tapasztalatai 
Dr. habil Szretykó György egyetemi docens - egyetemi docens, okleveles emberi 
erőforrás tanácsadó (MA) tanszékvezető - Széchenyi István Egyetem 

11:40 Szociális innovációk és az ezüst gazdaság 
 PhDr. Andrea Hágovská  
12:10 Szendvicsebéd 
 
Jelentkezni az alábbi adatlap director@rdvegtc.eu e-mail címre történő visszajuttatásával lehet. Szeretettel várjuk 
rendezvényünkön! A rendezvény végső jelentkezési határideje 2017. szeptember 19-e. Regisztrált meghívottak számára a részvétel 
ingyenes. Utazási kiadásaikat a résztvevők saját költségvetésből állják. A terem befogadóképessége 40 főben korlátozott, a szervező e felett 
fenntartja a jogot a további jelentkezések elutasítására. Amennyiben egyazon szervezet több résztvevővel szeretne megjelenni, úgy 



 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
„SILVER ECONOMY” című projektünk keretén belül  

tisztelettel meghívjuk a 

 

valamennyi érdeklődő számára különálló jelentkezési lap kitöltése szükséges. Rendezvényünk a „Silver Economy” (Ezüst gazdaság) című (kód: 
SKHU/1601/4.1/164) című projekt részeként, Interreg V-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program keretében az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. (A programról részletes információ a www.skhu.eu) Az ezen az oldalon található és a rendezvényen 
elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját   
 

    Vasi Emma, igazgató - Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
 

Jelentkezési lap 
Kérjük, juttassa el a director@rdvegtc.eu címre! 

 
 
Jelentkező neve:       

 

Delegáló szervezet neve:       
 

Delegáló szervezet címe:       
 

 
telefonszám:       

 
email cím:       

Szlovák Köztársaság    
Magyarország      

szlovák nyelvre kérek tolmácsolást:   
magyar nyelvre kérek tolmácsolást:   

 

 
A szolgáltatást igénybe vevő - ügyfél -, kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy jelen program céljait megismertem és hozzájárulok, hogy a Rába-Duna-Vág 
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, ezen adatlapon megadott adatokat a szakmai program keretében, annak céljaival összefüggésben a fenntartási 
időszakának végéig (2024. december 31.) kezelje. Az adatokat bizalmasként kezeli, biztonságosan tárolja és harmadik félnek nem adja át. Ez alól kivétel a program 
megvalósítása és fenntartása során ellenőrzést végző szervezetek, illetve hatóságok munkájához szükséges információnyújtás. Adatkezelési alapelvei összhangban 
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a következőkkel: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről. 
 

 
Kelt.: ……………, 201... ……………..…/hó/……/nap/ ………………………………………………. 

részvevő aláírása 


