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Zpravodaj

červenec 2010

oddělení mládeže a sportu
Vážení a milí,
léto je již v plném proudu a všichni
se již jistě těšíme na dovolenou.
V tomto ryze letním zpravodaji na
Vás čekají informace o Talentu
Vysočiny
a
Ceny
hejtmana
Vysočiny, o nabídce grantového
programu vyhlášeného MŠMT a
přidáváme ochutnávku akcí, které
pro Vás připravujeme na podzim.
Všichni z oddělení mládeže a sportu Vám přejí zasloužený odpočinek
a těší se na spolupráci v novém školním roce.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Vyhlášení výsledků
Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Ve dne 24. 6. 2010 byly ve Žďáře nad Sázavou vyhlášeny výsledky
ocenění Talentu Vysočiny a Ceny hejtmana Vysočiny 2010. Tato
ocenění mohou získat žáci základních a středních škol v pěti oborech
– humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním,
v nichž dosahují mimořádných výsledků a své nadání cílevědomě
rozvíjejí. Z 142 došlých návrhů získalo 74 žáků jednorázové
stipendium a 9 desetiměsíční stipendium. Hejtman kraje Vysočina
zároveň ocenil 4 žáky, kteří získali Cenu hejtmana Vysočiny pro rok
2010.

Evropské vzdělávací programy
Program Mládež v akci
Formela Teoprax
Akreditované školení pro pracovníky s mládeží, kteří se chtějí
seznámit s prvky neformálního učení a načerpat nové metody pro
svou práci s dětmi a mládeží. Výhodou je alespoň minimální zkušenost
s programem Mládež v akci, ale není to podmínkou. Školení povedou
zkušení lektoři.
Školení s názvem Formela Teoprax proběhne ve dnech 26.–29. 8.
2010, místo bude později upřesněno. Online přihlášku je nutné vyplnit
do 15. 7. 2010.
Více informací získáte na: www.mladezvakci.cz v sekci semináře a
školení nebo u Venduly Johanové, e-mail:johanovav@mladezvakci.cz

Finance
MŠMT
Dotační program „Evropský rok dobrovolnictví“
Ministerstvo školství, mládeže a sportu vyhlašuje mimořádný dotační
program k nadcházejícímu roku, který bude rokem dobrovolnictví. Do
tohoto dotačního programu se mohou zapojit všechny neziskové
organizace a školská zařízení. Program je zaměřen na:
1) akce a aktivity, které naplňují myšlenky a cíle ERD 2011
2) přípravu akcí a projektů na rok 2011, podporujících cíle
Evropského roku dobrovolnictví v ČR,

3)

propagační, grafické, tištěné a audiovizuální materiály
představující a podporující dobrovolnictví a práci a projekty
dobrovolníků,
4) metodické materiály pro práci s dobrovolníky,
vzdělávací aktivity zaměřené na dobrovolníky a
dobrovolnou činnost,
5) zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí,
které svým obsahem a charakterem mohou přispět
k propagaci dobrovolnictví a přípravě na ERD 2011
Žádosti se podávají ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako
jakékoli jiné žádosti vyhlášených programů MŠMT – vyplnění žádosti
do informačního systému 51 a zaslání žádosti ve stejném znění na
MŠMT – Odbor pro mládež, Karmelitská 7, Praha 1, 118 12., a to do
15. 7. 2010. Finanční prostředky pro tento dotační program jsou ve
výši 5 mil. Kč.
Více informací získáte na: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasenimimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok
nebo u paní Evy Hampejsové na tel. čísle: 234 811 115 nebo na
e-mailu: eva.hampejsova@msmt.cz

Ochutnávka akcí na podzim 2010
Seminář Leonardo da Vinci, Program podpory
odborných praxí
Dne 26. 10. 2010 proběhne seminář k evropskému vzdělávacímu
programu Leonardo da Vinci. Tento seminář je určen učitelům na
vyšších odborných školách, středních odborných školách, odborných
učilištích a učilištích, pracovníkům úřadů práce, hospodářské komory a
podniků. Prostřednictvím workshopů, konzultací a uceleného
představení celého programu účastníci získají přehled o možnostech
rozšíření odborných kompetencí studentů či zaměstnanců. Na tento
seminář naváže přednáška o možnosti odborných praxí v Německu
s příkladem dobré praxe, kterou povede pracovnice koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Seminář bude pro
všechny účastníky zdarma.
Více informací k semináři i přihlášení poskytne: Mgr. Alena
Mikulíková,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz,
tel.
564 602 939.
Podrobné informace budou též vyvěšeny na webové stránky kraje
Vysočina: www.kr-vysocina.cz/mladez.cz

Konference o formálním a neformálním vzdělávání
Dne 2. 12. 2010 se v prostorách KrÚ kraje Vysočina uskuteční
konference o formálním a neformálním vzdělávání. Na programu bude
nejen představení evropských vzdělávacích programů, ale především
prezentace příkladů dobré praxe pracovníků školských zařízení či
neziskových organizací zapojených do LLP či Youth in action v kraji
Vysočina. Během konference budete mít možnost konzultace
s pracovníky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy či
České národní agentury Mládež. Akci doplní výstava výstupů
samotných uskutečněných prezentovaných projektů. Plánujeme, že
příspěvky z konference budou zachyceny v digitalizované brožuře.
Doplňující informace s programem budou známy na podzim a budou
k dispozici i na webové stránce: www.kr-vysocina.cz/mladez
V případě jakýchkoli dotazů či zájmu se na konferenci podílet
příspěvkem, kontaktujte Mgr. Alenu Mikulíkovou, e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939.

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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telefon: 564 602 938-942
http://mladez.kr-vysocina.cz

