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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé a kolegové,
tak kdy už konečně přijde jaro na Vysočinu? Nám by se hned veseleji
zpracovávaly, pročítaly a hodnotily hromady projektů, které jste nám
během března zaslali. V dubnu nám přibyde ještě jedna hromádka
s mezinárodními projekty. V dnešním čísle zpravodaje se dočtete, jak
kraj Vysočina oceňuje mladé talenty, upozorníme Vás na dvě soutěže
a srdečně Vás zveme na Dolnorakouskou zemskou výstavu! Veselé
snad již brzy jarní dny!
Klára Lysová
oddělení mládeže a sportu

Finance
Fond Vysočiny
Mezinárodní projekty 2009
10. března 2009 vyhlásilo Zastupitelstvo kraje Vysočina grantový
program na podporu mezinárodních aktivit pro děti a mládež
Celkový objem finančních prostředků: 1 000 000 Kč
Popis programu: Cílem projektu je podpora dvou- a vícestranných
projektů zaměřených na interkulturní vzdělávání dětí a mládeže
a vytváření podmínek pro navazování a udržování dlouhodobých
mezinárodních partnerství organizací z kraje Vysočina. Podpořeny
mohou být školní výměnné pobyty, mezinárodní setkání a výměny
mládeže, mezinárodní tábory pro děti, odborné praxe, dlouhodobé
projekty mezinárodní spolupráce, workcampy pořádané v kraji
Vysočina a partnerské schůzky. Podpořeny mohou být jak hostitelské,
tak vysílající projekty a spolupráce s jakýmikoliv zeměmi.
Oprávnění žadatelé: obce, neziskové organizace, školy a školská
zařízení, církevní organizace
Podpora: 10 000 - 100 000 Kč.
V rámci grantového programu může žadatel podat 1 projekt.
Minimální podíl příjemce: 50 % celkových nákladů projektu
Časový harmonogram:projekty uskutečněné 1. 6. 2009 - 31. 5. 2010
Uzávěrka: 17. 4. 2009
Výzvu a žádost si můžete stáhnout na www.fondvysociny.cz.
Více informací: Klára Lysová, tel.: 564 602 939, lysova.k@kr-vysocina.cz

Talent Vysočiny
a Cena hejtmana Vysočiny
Také v letošním roce bude udělováno ocenění Talent Vysočiny a Cena
hejtmana Vysočiny. Ocenění vyhlašuje a organizuje ve spolupráci
s krajem Vysočina Dům dětí a mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
Pro rok 2009 je v platnosti nová metodika oceňování talentovaných
žáků kraje Vysočina – Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny.
Jednou z výrazných změn je rozšíření počtu nominovaných na
ocenění Talent Vysočiny. Dále pak došlo k sloučení ocenění Talent
Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny.
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 (zájmové)
činnosti. Návrh na nominaci může podat škola, školské zařízení či
organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech –
humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním.

březen 2009

Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 22. 5. 2009 (na adresu
DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3, 591 01).
Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
proběhne koncem června v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.
Podrobné informace naleznete na www.ddmzdar.cz/talent/talent.htm
a na našich stránkách.
Více informací: Věra Trávníková, tel.: 564 602 942, travnikova.v@kr-vysocina.cz

Vzdělávací programy EU
Uzávěrky
Program celoživotního učení
program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům, více informací na www.naep.cz
9. 4. 2009 - Studijní návštěvy
20. 4. 2009 - Evropská jazyková cena Label - ocenění projektů
30. 4. 2009 - Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

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. 6. 2009 – všechny decentralizované akce

Soutěže
“Alons en France“
Francouzské velvyslanectví v Praze pořádá ve spolupráci s MŠMT
soutěž nazvanou “Alons en France“ („Jedeme do Francie) na téma
„Městská kultura, způsob vyjadřování dospívajících“. Tři ocenění
vyhrají desetidenní pobyt ve Francii. Soutěž je otevřená pro mladé
Čechy ve věku od 16 let – do 20 let, kteří se učí francouzštinu. Pro
účast v soutěži musí zájemce vytvořit rapovou píseň nebo text „slam
poetry“, který může být přednášen buď samotný bez jakéhokoli
doprovodu anebo s hudebním doprovodem. Uchazeči musí klip se
svým vystoupením nahrát na CD anebo na DVD. Nejzazší termín
zaslání přihlášek a klipů je 24. 6. 2009. Více o soutěži se dočtete na
našich webových stránkách.

„Česko mýma mladýma očima"
Soutěž vyhlásilo v rámci kampaně Evropa mladýma očima
pelhřimovské občanské sdružení Hodina H. Je pro mladé lidi ve věku
od 13 do 26 let a nabízí jim příležitost vytvořit prezentaci České
republiky tak, jak ji sami vidí svýma mladýma očima. Prezentace musí
být doručeny do sídla o. s. Hodina H nejpozději do 1. června 2009.
Podrobnější informace najdete na www.hodinah.cz i na našich
webových stránkách.

Odjinud
Dolnorakouská zemská výstava
Za názvem Dolnorakouská zemská výstava se skrývá zajímavý
a rozsáhlý přeshraniční projekt několika subjektů z Vysočiny a Dolního
Rakouska. Od 18. dubna do 1. listopadu 2009 mohou zájemci navštívit
v rakouském Raabsu a Hornu nebo v české Telči výstavu, která se
věnuje historii i současnosti česko-rakouských vztahů. Podnětem k
uspořádání první přeshraniční výstavy je snaha připomenout pád
„železné opony“, ke kterému došlo před 20 lety. Výstava se příležitostí
k setkávání Čechů a Rakušanů i díky řadě dalších akcí, které ji budou
doprovázet. Výstavu si určitě nenechte ujít!
Více informací: www.dolnorakouska-vystava.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

