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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé a kolegové,
doufáme, že jste prázdninový čas využili dostatečně
k dovolenkování se a odpočinku a do nového školního
roku a pracovního období se pouštíte plni nových sil.
I počasí v posledních dnech hlásí nenávratný konec
léta. Uvařte si teplý čaj a sedněte nad náš dnes
dvoustranný zpravodaj plný aktuálních informací
a inspirace pro podzimní čas.
Klára Sotonová
oddělení mládeže a sportu

Finance
Fond Vysočiny
Grantový program – Volný čas 2009
Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo grantový program Volný čas
2009. Podpora programu je zaměřena především na pravidelné
a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež. Účelem poskytovaných
je
zajistit
spolufinancování
rozvoje
finančních
prostředků
dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu
pořádaných a vedoucích k vytváření nabídky
volnočasových a dalších aktivit pro organizované
i neorganizované děti a mládež, široké a účinné
propagaci účelného trávení volného času, spolupráci
jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže, rozvoji
materiálně technické základny, aktivnímu zapojení široké veřejnosti.
Finanční příspěvek od kraje Vysočina může být 10 – 100 tis. Kč.
Žádosti o příspěvek se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského
úřadu kraje Vysočina nebo poštou do 21. 11. 2008. Formulář žádosti
a další
informace
jsou
umístěny na
internetové
adrese
www.fondvysociny.cz.
Více informací: Věra Trávníková, tel.: 564 602 842, travnikova.v@kr-vysocina.cz

Programy státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace na
léta 2007 až 2010
26. 8. 2008 byly schváleny změny ve vyhlášených programech.
MŠMT bude v letech 2009 - 2010 prioritně podporovat:

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

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

taková opatření, potřeby a činnosti, které mají dopad na co
nejširší spektrum dětí a mládeže;

NNO s celostátní působností;

NNO s výrazně nadregionální působností.
Plné znění naleznete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-amladezi-pro-nestatni.
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Podpora MŠMT pro sportovní organizace
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
sportovních organizací (Podprogram 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

Vzdělávací akce
Prezentace možnosti studia ve Skotsku
Dne 22. října 2008 proběhne od 9.00 v prostorech
Krajského úřadu kraje Vysočina (Žižkova 57, místnost
C2.26) prezentace o studiu ve Skotsku. Banff and
Buchan College nabízí mladým lidem z Vysočiny
pomaturitní bezplatné studium v různých oborech.
Nejde o vysokou školu, ale studium na této škole se
může stát dobrým základem pro další vysokoškolské
studium na anglických a skotských školách. Prezentace je určena
učitelům ze středních škol, kteří chtějí o této možnosti dále informovat
své žáky. Počet míst je omezen, proto je nutné se do 17. října 2008
přihlásit na sotonova.k@kr-vysocina.cz nebo na tel. 564 602 842.

Get it - Move it - Do it
Krajský
mládež

veletrh

mezinárodních

příležitostí

pro

V pátek 7. listopadu 2008 se v rámci Evropského týdne mládeže
uskuteční v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina akce, která si klade
za cíl představit nejenom mladým lidem ve věku 13 – 18 let nejrůznější
příležitosti, které se jim nabízejí na mezinárodní úrovni: výměny
mládeže, školní programy, odborné praxe, studium v zahraničí,
dobrovolnické aktivity atd. „Vystavovat“ přijedou zástupci vzdělávacích
programů EU, ale i dalších menších programů. Veletrh je určený i pro
učitele a pracovníky s mládeží, kteří často mezinárodní příležitosti pro
mladé lidi vytvářejí.
Kromě informačních stánků jednotlivých programů, které budou po
celý den přístupné široké veřejnosti bez přihlášení, poběží prezentace
a workshopy pro různé cílové skupiny. Účast na prezentacích
a workshopech je omezená a možná pouze pro přihlášení se
vyplněním
formuláře
na
http://extranet.krvysocina.cz/veletrhpromladez.
Plakát a pozvánku s programem prezentací a workshopů najdete
v nejbližších dnech na našich webových stránkách, v sekci Semináře.
Více informací: Klára Sotonová, tel. 564 602 842, sotonova.k@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: Tolstého 15, Jihlava, kancelář č. 805 a 806
telefon: 564 602 840-2, www: http://mladez.kr-vysocina.cz
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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu

Vzdělávací programy EU
Uzávěrky
Mládež v akci
program na podporu neformálního vzdělávání, který je určen
neziskovým
organizacím,
pracovníkům
s mládeží a mládeži
více informací na www.youth.cz
1. 11. 2008 Akce 1: Mládež pro Evropu
1.1 Výměny mládeže
1.2 Iniciativy mládeže
1.3 Projekty participativní demokracie
Akce 2: Evropská dobrovolná služba
Akce 3: Mládež ve světě
3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi
Akce 4: Systémy na podporu mládeže
4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky
s mládeží
Akce 5: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže
5.1 Mezinárodní a národní semináře mládeže

Program celoživotního učení
program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům
více informací na www.naep.cz
15. 11. 2008 SVES 2 – Organizace studijních návštěv v ČR

Odjinud
Ahoj z prázdnin

Dům dětí a mládeže Šumná vyhlašuje XIX. ročník dětské výtvarné
soutěže Ahoj z prázdnin – „Děti malují pro Konto BARIÉRY“. Posláním
soutěže je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin. Soutěž probíhá
v oborech
kresba,
malba
a grafika.
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.
Práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách:
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna. Po vystavení budou výtvarné práce
z části 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). Další část prací bude předána Fondu
ohrožených dětí, který je využije k prodeji v internetové galerii
(www.fod.cz). Výtěžek je určen ve prospěch projektu dětských center
Klokánek. Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2008.
Více informací: Dům dětí a mládeže Šumná, 671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436
e-mail:ddm.sumna@zn.orgman.cz, http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
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Žijeme na jedné zemi

Na letošní 10. prosinec připadá 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace
lidských práv. MŠMT vyhlašuje k tomuto výročí literární soutěž pro
žáky středních škol na téma Všeobecná deklarace lidských práv po
šedesáti letech: Nejvýznamnější dokument dvacátého století? Cílem
soutěže je připomenutí tohoto výročí a zároveň podpora výchovy
k občanství a rozvoj vzdělávání v oblasti českého jazyka a literatury.
Literární práce bez omezení formy a žánru by měli mít rozsah
maximálně 5 stran. Práce se zasílají v elektronické podobě na adresu
soutez@uiv.cz do 31. 10. 2008.
Více informací: www.uiv.cz, michaela.palkova@uiv.cz

Přeshraniční projektová soutěž

V Telči se v roce 2009 uskuteční Dolnorakouská zemská výstava
(DRZV), která má již dlouholetou tradici v Dolním Rakousku a poprvé
se rozšíří za hranice i do kraje Vysočina. Jedním z doprovodných
programů výstavy je Přeshraniční projektová soutěž. Do soutěže se
kromě dětí a mládeže z kraje Vysočina a Dolního Rakouska mohou
zapojit i zájemci z kraje Jihomoravského a Jihočeského.
Týmy (minimálně pětičlenné) ze škol, školských zařízení a organizací
dětí a mládeže mohou vytvářet projekty na téma:
„Rakousko – Česko v roce 2020“
Vize pro společnou budoucnost v srdci Evropy
Forma projektů je volná, záleží na týmech samotných, zda téma
ztvární hudebně, výtvarně, literárně, divadelně či jinak.
Soutěž byla slavnostně vyhlášena 24. září 2008, uzávěrka přijímání
projektů je 30. ledna 2009. Soutěží se ve dvou různých věkových
kategoriích:
1. kategorie: 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých
gymnázií
2. kategorie: středoškolská mládež
Zvláštní kategorií jsou partnerské školy.
Vítězné projekty budou představeny a oceněny na jaře 2009 při
příležitosti DRZV.
V kraji Vysočina se soutěž uskuteční pod záštitou Jany Fischerové,
členky Rady kraje Vysočiny a je realizována Domem dětí a mládeže
Žďár nad Sázavou, kam se všichni zájemci mohou obracet se svými
dotazy na koordinátorku, paní Marii Neubauerovou (tel. 566 650 702,
mail: neubauerova@ddmzdar.cz) a zasílat své projekty na adresu:
Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dolní 3, 591 01 Žďár nad
Sázavou.
Budeme se těšit na Vaše projekty!

Pozor! Stěhování!
Odbor školství, mládeže a sportu a tedy i naše oddělení se v průběhu
podzimu bude stěhovat do nových prostor ve Věžní ulici v Jihlavě.
Více informací příště ...
Tyto a mnohé další informace najdete na našich webových stránkách.

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Tolstého 15, Jihlava, kancelář č. 805 a 806
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