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Vážení přátelé a kolegové,
je tu konec prázdnin a čas dovolených a my se opět pouštíme směle
do práce. Taktéž se po delší době ozýváme s naším zpravodajem,
který Vám přináší nové informace z oblasti vzdělávání, sportu, soutěží
aj. Věříme, že Vám pomůžeme se orientovat v akcích a projektech,
které budou pro nejbližší dobu aktuální. Přejeme Vám pěkné počtení.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Personální změny




MŠMT certifikovaná Informační centra pro mládež;
opatření, potřeby a činnosti NNO mající dopad na co nejširší
spektrum dětí a mládeže.
Po pokrytí těchto potřeb a v závislosti na finančních možnostech,
budou poskytovány dotace ostatním NNO.
Plné
znění
naleznete
na
stránkách
MŠMT:
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-amladezi-pro-nestatni-1?ref=m&source=email&lred=1
Více informací poskytne pí Eva Hampejsová, tel.: 257 193 115,
e-mail: eva.hampejsova@msmt.cz

Upozorňujeme, že paní Mgr. Klára Lysová, která měla na starosti
grantové programy EU a mezinárodní spolupráci, nastoupila
mateřskou dovolenou. Po tuto dobu ji bude zastupovat:

Vzdělávací programy EU

Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939, e-mail: mikulikova.a@krvysocina.cz

Program celoživotního učení

Finance
Podpora MŠMT pro sportovní organizace
Podpora sportu a Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny sportovních organizací (Podprogramy 233510 a 233512):
Příjemci dotací jsou NNO v oblasti sportu, případně města a obce s
dlouhodobou nájemní smlouvou s NNO.
U žádostí předkládaných prostřednictvím zastřešujícího sdružení je
nutné přiložit priority jednotlivých akcí.
U jmenovitých žádostí NNO se jedná o diferencovanou podporou,
omezenou možnostmi státního rozpočtu.
Ostatní údaje o dotacích MŠMT na sport najdete na
http://www.msmt.cz/sport.
Jsou zde uveřejněny tyto programy:
Program I - Sportovní reprezentace ČR
Program II - Sportovní centra mládeže
Program III - Sportovní talent
Program IV - Sportovní střediska
Program V - Národní program rozvoje sportu pro všechny
Program VI - Sport a škola
Program VII - Sport zdravotně postižených
Program VIII - Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží
pro NNO – 2010
MŠMT vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, jejichž cílem je
podpora trvalého vytváření co nejširší nabídky možností účelného
využívání volného času dětmi a mládeží.
MŠMT bude v roce 2010 prioritně podporovat:

akce a aktivity NNO, které mají mezinárodní nebo celostátní,
příp. výrazně nadregionální charakter a dopad;

NNO s celostátní působností (tzn. NNO, které mají nejméně 750
členů
a jejichž základní články mají sídlo nejméně v 9 krajích);

NNO s výrazně nadregionální působností (tzn. NNO, které mají
základní články nejméně ve 3 krajích);

akce a aktivity NNO, které jsou celoroční nebo dlouhodobé a
jsou určeny co nejširšímu spektru dětí a mládeže;

Uzávěrky
program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům, více informací na www.naep.cz
15. 9. 2009 – Gruntvig – Mobility osob – vzdělávací kurzy
15. 9. 2009 – Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků
15. 10. 2009 – FM EHP/Norska – Mobility studentů
15. 11. 2009 – Studijní návštěvy – Organizace studijní návštěvy

Spolupráce s univerzitami v Latinské Americe
15. 10. 2009 – Evropská komise vyhlásila novou výzvu v rámci aktivity
Partnerství Erasmus Mundus. Výzva umožňuje podat návrhy projektů
zaměřených na spolupráci a mobilitu mezi vysokými školami z EU a
Latinské Ameriky.
Více informací na: www.naep.cz

Mládež v akci
program na podporu neformálního vzdělávání, který je určen
neziskovým organizacím, pracovníkům s mládeží a mládeži,
Více informací na www.mladezvakci.cz
1. 11. 2009 – všechny decentralizované akce

Semináře
Youth for Youth
Ve spolupráci s regionálním konzultantem programu Mládež v akci pro
oblast Vysočina – občanským
sdružením Hodina H z Pelhřimova
připravujeme opět seminář pro
mládež ve věku 15–18 let, která se
zajímá o mezinárodní projekty a
chtěla by se dozvědět, jak získat
potřebné
kontakty
a
další
informace,
potřebné
k jejich
uspořádání
či
samotnému
zúčastnění se. Účastníci získají přehled o programu Mládež v akci a
jiné zajímavosti týkající se mezinárodní spolupráce.
Seminář se koná v Pelhřimově ve dnech 2.–4. října 2009. Přihlášky je
nutno zaslat nejpozději do 25. září 2009, přihlášky a další podrobnosti
se dozvíte co nejdříve na našich webových stránkách:
http://mladez.kr-vysocina.cz v sekci semináře.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věžní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 109
telefon: 564 602 938-942
http://mladez.kr-vysocina.cz
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Comenius a eTwinning den
Pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ jsme společně s Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP připravili
prezentaci o programech Comenius a eTwinning. Účastníky čeká
nejen představení těchto projektů, ale i jejich příklady a workshopy.
Akce se koná 6. listopadu 2009 od 9.00–14.00.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Leonardo da Vinci
Pro pedagogické pracovníky i zástupce firem jsme opět s NAEP
připravili prezentaci projektu, který je zaměřen na odborné vzdělávání.
Akce se uskuteční 12. listopadu 2009 a bude trvat po celý den.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Prezentace Banff and Buchan College
Zástupkyně školy Banff and Buchan College ve Skotsku představí
možnost pomaturitního studia v této oblasti Velké Británie. Akce se
uskuteční jeden den v týdnu 12.–16. října 2009, přesný termín bude
upřesněn na webových stránkách: http://mladez.kr-vysocina.cz

Talent Vysočiny a Cena hejtmana
Vysočiny
Dne 26. 6. 2009 bylo ve Žďáře nad
Sázavou
slavnostně
vyhlášeno
ocenění Talent Vysočiny a Cena
hejtmana Vysočiny.
Nominační komise letos vybírala
z celkového počtu 144 návrhů. 83
oceněných si mezi sebe rozdělí
stipendia ve výši 257 tis. Kč. V každé
kategorii byli zvlášť oceněni žáci
základních škol a zvlášť žáci
středních škol. Od věkové kategorie se odvíjí i výše stipendií. Ocenění
je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných
výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se
vztahuje na výsledky školní i mimoškolní resp. zájmové činnosti. Návrh
na nominaci podává škola, školské zařízení či organizace zabývající
se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém,
přírodovědném, technickém a sportovním.
Také bylo vyhlášeno ocenění Cena hejtmana Vysočiny. Hejtman kraje
uděluje toto ocenění žákům základních a středních škol za zcela
výjimečné výsledky v určitém oboru. Cena hejtmana Vysočiny byla
udělena třem žákům a jednomu kolektivu v celkové výši 29 900 Kč.
Více informací: http://mladez.kr-vysocina.cz

Soutěž
Výtvarná a fotografická soutěž LODM –
téma „MLÁDÍ V POHYBU“
Ve dnech 23. - 28. 7. 2009 se konala v Táboře IV. olympiáda dětí a
mládeže České republiky. Součástí této olympiády byla i výtvarná a
fotografická soutěž. Kraj Vysočina reprezentovali:
Výtvarná soutěž - Kateřina Grešlová (Pelhřimov), Violeta Bajmaku
(Strachoňovice), Vyhlídalová Nikola (Mrákotín) – 5. místo na LODM.
Fotografická soutěž– Michaela Sýkorová (Havlíčkův Brod) – 5. místo
na LODM, David Vondal (Pohled), Beatrice Bížová (Havlíčkův Brod)
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci kraje Vysočina.
Více informací: http://www.olympic.cz/odm2009/cz/

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže (ODM) –
Výtvarná soutěž
Ve dnech 31. 1. – 5. 2. 2010 proběhne ODM. Pořadatelem letošní
ODM je Liberecký kraj. Mladí sportovci budou bojovat o medaile v
devíti sportovních disciplínách (alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon,
lední hokej, krasobruslení, rychlobruslení, severská kombinace, skok
na lyžích, snowboarding). Součástí ODM 2010 budou i dvě umělecké
disciplíny (korespondenční výtvarná soutěž, standardní tanec).
Výtvarná soutěž je na téma „Sport/sportovní odvětví charakteristické
pro moje město“. Soutěže se mohou zúčastnit žáci a žákyně narození
v letech 2002–1999 (případně mladší).
Výkres o velikosti formátu A3, bez omezení techniky (malba, koláž,
grafika…), je nutno zaslat do 13. 11. 2009 poštou na adresu: Věra
Trávníková, OŠMS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Více informací a propozice soutěže: www.olympic.cz/odm2010,
http://mladez.kr-vysocina.cz

Odjinud
Ahoj z prázdnin
Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin.
Forma - kresba, malba a grafika. Soutěž probíhá v několika
kategoriích. Soutěž bude posuzovat odborná porota, nejlepší práce
v jednotlivých kategoriích budou oceněny a výběr z nich bude
vystaven v prostorách DDM Šumná a následně ve výstavních místech
znojemského regionu.
Po vystavení budou výtvarné práce zčásti využity pro potřeby Konta
Bariéry Nadace Charty 77 k ilustraci stolních kalendářů, jejichž prodej
slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně
postižené děti /www.kontobariery.cz/projekty/.
Práce je třeba zaslat nebo předat do 20. 10. 2009.
Více informací: Dům dětí a mládeže Šumná, 671 02 Šumná, tel./fax
5155 291 436, e-mail:ddm.sumna@zn.orgman.cz
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
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