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CSR-Net
2. setkání Řídící skupiny / 2. Treffen der Steuergruppe
29. 6. 2022, Jindřichův Hradec

GF Therese Reinel, Dipl.-Übers. (FH) / Bildung hat Wert Niederösterreich

Představení partnera

Vorstellung des Partners
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Představení CSR-aktivit
sociální oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Soziales

Základní vzdělání
- Cílová skupina: Dospělí, kteří nemají dostatečné
znalosti čtení, psaní a počítání nebo nemají žádné
digitální dovednosti.
- Kurzy v celém Dolním Rakousku, díky financování
zdarma

Basisbildung
- Zielgruppe: Erwachsene, die unzureichend Lesen,
Schreiben, Rechnen können oder keine digitalen
Kenntnisse haben
- Kurse in ganz NÖ, dank Förderung kostenlos
Bildungsberatung
- aufsuchendes Angebot in vielen Gemeinden

Vzdělávací poradenství
- Terénní služby v mnoha obcích

Představení CSR-aktivit
regionální oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Regionales

Community Education

Community Education

-

BhW NÖ GmbH slouží přibližně 100 dobrovolným
vzdělávacím institucím (BhW Bildungswerke).

-

BhW NÖ GmbH serviciert rund 100 ehrenamtlich
geführte BhW Bildungswerke

-

Tyto BhW Bildungswerke organizují vzdělávací nabídky
v přibližně 250 dolnorakouských obcích
(umění/kreativita, zdraví, vzdělávání/rodina, udržitelnost,
sociálně-politické vzdělávání, ...).

-

diese BhW Bildungswerke organisieren in rund 250 NÖ
Gemeinden Bildungsangebote (Kunst/Kreativität,
Gesundheit, Erziehung/Familie, Nachhaltigkeit,
gesellschaftspolitische Bildung, ...)

-

Pravidelné nabídky pro setkávání a výměnu zkušeností
na komunitní úrovni - společný rozvoj setkání a nabídek.

-

regelmäßiges Angebot zum Zusammenkommen und
Austausch für Menschen auf Gemeinde-Ebene –
gemeinsame Entwicklung von Treffen und Angeboten

-

Nabídky jsou propojeny a koordinovány na místní úrovni
místními radami pro vzdělávání >
www.bildungsgemeinden-noe.at Služby poskytované
společností BhW GmbH

-

Angebote werden vor Ort von
Bildungsgemeinderäte/innen vernetzt und koordiniert
> www.bildungsgemeinden-noe.at Servicierung durch
BhW GmbH
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Představení CSR-aktivit
enviromentální oblast

Vorstellung CSR-Aktivitäten im
Bereich Umwelt

Environmentální vzdělávání a iniciativy prostřednictvím
vzdělávacích institucí:

Umweltbildung und –initiativen durch die Bildungswerke:

- např. přednášky, workshopy - ale také projekty jako
"Mitfahrbankerl“ (lavička pro spolujízdu) - nebo vysázení
keřů s jedlými plody na dětském hřišti místo jedovatých
keřů.

- z. B. Vorträge, Workshops – aber auch Projekte wie
das „Mitfahrbankerl“ oder die Umsetzung einer
Naschzeile auf einem Spielplatz statt giftige Sträucher
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