
 
 

Termín: 10. – 11. 6. 2015 

Čas: 8:00 – 17:00 hod. 

Místo konání:  
Kongresové centrum Vavruška (velký sál) 
Palác Charitas 
Karlovo náměstí 317/5 
Praha 2 

 
Dopravní dostupnost:  

Metro B - stanice Karlovo náměstí 

Metro C - stanice I. P. Pavlova + 2 zast. tramvají 

Zast. Moráň - tramvaje č. 3, 4, 6, 10, 16, 18, 24 

Zast. Karlovo náměstí - tramvaj č. 22 

Parkování: 

V okolí místa konání se nachází modrá  

parkovací zóna (zona dlouhodobého parkování 

pro rezidenty  Prahy 2). Doporučujeme proto 

využít Václavské Garáže (Václavská 2069/18),  

Cena: 50 Kč / hod., 500 Kč / den. 

Vzhledem k omezeným možnostem dlouhodobého 

parkování doporučujeme dopravit se na místo 

konání akce městskou hromadnou dopravou. 
 

PRŮBĚH WORKSHOPU 

Délka akce je 2 dny, ve kterých jsou obsaženy odborné přednášky, školení, diskuse a cvičení. 

10. 6. 2015 – 9:00 – 17:00 (prezence od 8:00)  11. 6. 2015 – 9:00 – 17:00 (prezence od 8:00) 

Velký sál – prezentace expertů    Velký sál – prezentace expertů, diskusní panely 

 

V rámci druhého dne budou účastníci rozděleni do pěti skupin tak, aby v rámci diskusních panelů vystřídali všechna témata. 

Každé téma/diskusní panel bude mít přiděleného moderátora z řad zástupců realizačního týmu projektu. Cílem každé skupiny 

bude na základě diskuse s ostatními členy navrhnout doporučení v daných tématech. Příslušnost ke skupině bude jednotlivým 

účastníkům sdělena již při prezenci v prvním dni workshopu. 

 Příspěvky budou prezentovány v českém a anglickém jazyce, bude zajištěno tlumočení.  

 V obou dnech bude pro účastníky workshopu zajištěno občerstvení a oběd formou rautu v salónku u velkého sálu.  

 Účastníkům bude k dispozici šatna s obsluhou. 

 Za účast na akci není vyžadován žádný poplatek.  

 Dopravu a ubytování si zajišťují a hradí účastníci sami. 

 Účastníci akce obdrží osvědčení o absolvování odborného workshopu. 

 

V případě potřeby získáte bližší informace: 

Ing. Radek Fujak 

radek.fujak@accendo.cz 

+420 776 470 883 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace o konferenci i všechny výstupy projektu jsou po celou dobu projektu k dispozici rovněž na 

www.prevencekriminality.cz. 
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http://www.prevencekriminality.cz/

