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oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé, kolegové,
rádi bychom Vás uvítali v roce 2010 a doufáme,
že bude pro Vás příjemný, a to nejen pracovně,
ale i co do volného času. Pro tento rok jsme
připravili 2 grantové programy a několik dalších
finančních nástrojů pro Vaše projekty. První
číslo zpravodaje OMS pro rok 2010 se tedy
bude věnovat především jim.
Vše nejlepší v novém roce přejí pracovníci Oddělení mládeže a sportu.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Finance
Fond Vysočiny
Dne 2. února 2010 Zastupitelstvo kraje Vysočina
vyhlásilo následující grantové programy, které
administruje naše oddělení.

Sportoviště 2010
program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných
zařízení na území kraje Vysočina.
Celkový objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč.
Popis programu:
podprogram A – spolufinancování při nezbytné drobné údržbě
sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební
údržba apod.),
podprogram B – spolufinancování při výstavbě, modernizaci a
rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu.
Oprávnění žadatelé: obce, neziskové organizace působící v oblasti
sportu a tělesné výchovy, školy a školská zařízení.
Podpora: podprogram A: 10 000 – 25 000 Kč, podprogram B: 25 001 –
70 000 Kč.
V rámci grantového programu může žadatel podat 1 projekt!
Minimální podíl příjemce: podprogram A: 60 % celkových nákladů
projektu, podprogram B: 70 % celkových nákladů projektu.
Časový harmonogram: projekty uskutečněné 1. 1. 2010–31. 12. 2010
Uzávěrka: 5. 3. 2010
Více informací: Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 940,
prokop.v@kr-vysocina.cz

Volný čas 2010
Podpora programu je zaměřena především na pravidelné
a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež. Účelem poskytovaných
finančních
prostředků
je
zajistit
spolufinancování
rozvoje
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. Celkový
objem prostředků: 2 000 000 Kč.
Finanční příspěvek od kraje Vysočina může být 10–70 000 Kč.
Vyplněné žádosti o příspěvek můžete odevzdat na podatelně KrÚ
kraje Vysočina nebo poštou na oficiální adresu kraje.
uzávěrka: 5. 3. 2010.

Více informací: PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 842,
travnikova.v@kr-vysocina.cz
Formuláře žádostí a další informace jsou umístěny na internetové
adrese www.fondvysociny.cz.

Další finanční mechanismy kraje Vysočina
Krajská centra talentované mládeže 2010.
Již několikátým rokem fungují na Vysočině sportovní Krajská centra
talentované mládeže. Tento způsob podpory mládežnického sportu
nemá v České republice obdoby a ostatní kraje nám jen tiše (někdy
i hlasitě) závidí.
Pro letošní rok se podařilo zajistit podporu pro KCTM ve fotbale,
ledním hokeji, šachu, volejbale, plavání, basketbalu, orientačním běhu,
házené, stolním tenise a atletice v celkové výši 3 433 000 Kč.
Dotace jsou každoročně přidělovány na základě žádosti podle Pravidel
Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra
talentované mládeže, která najdete na stránkách kraje na adrese:
www.kr-vysocina.cz/mladez v záložce sport.
Více informací: Mgr. Petr
Panovec, tel. 564 602 939,
panovec.p@kr-vysocina.cz

Dofinancování evropských projektů
Stejně jako v předchozích letech mohou školská zařízení, ale i další
organizace pracující s mládeží využít možnosti dofinancování
evropských projektů. Máte-li nastartovaný evropský projekt a
podepsanou smlouvu s Národní agenturou pro evropské vzdělávací
projekty nebo s Českou národní agenturou Mládež, můžete této
možnosti plně využít. To samé se týká projektů v Operačním programu
Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–
2013. Dne 12. ledna 2010 Rada kraje schválila nová pravidla, podle
nichž lze o přidělení dotace žádat. Hlavní změnou je výše částky,
kterou mohou žadatelé obdržett. Oproti loňskému lze požádat max.
o 100 000,- Kč. Další potřebné informace naleznete na webové
adrese: www.kr-vysocina.cz/mladez ve složce mezinárodní spolupráce
– dokumenty nebo je poskytne Mgr. Alena Mikulíková, tel.
564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Grantový program pro mladé dobrovolníky
Program Make a Connection – Připoj se
Program Make a Connection – Připoj se letos
vyhlašuje již 9. ročník grantového programu
pro mladé dobrovolníky, kteří chtějí udělat
něco pro komunitu kolem něho. Program je
realizován
Nadací
rozvoje
občanské
společnosti a společností Nokia. Mladí lidé
mohou požádat o 30 000 Kč. Tematika
projektů není omezena, ovšem činnosti musí
vést směrem ven, tedy musí rozvíjet místní komunitu. Zájemci mohou
být ve věku 16 až 26 let. Žádosti lze zasílat do 31. 3. 2010.
Žádosti i další informace naleznete na webové adrese:
www.pripojse.cz

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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Vzdělávací programy EU
Uzávěrky
Program celoživotního učení
Program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům.
26. 2. 2010 – Comenius – tematické sítě
26. 2. 2010 – Leonardo da Vinci – doprovodná
opatření
26. 2. 2010 – Comenius – centralizované multilaterální projekty
26. 2. 2010 – Leonardo da Vinci – multilaterální projekty/přenos
inovací
Žádosti o podporu přípravné návštěvy se pro programy Grundtvig,
Comenius, Leonardo da Vinci, FM EHP/Norska se zasílají 6 týdnů
před plánovanou cestou.
Více informací na: www.naep.cz

Program Mládež v akci
Národní priority programu Mládež v akci
na rok 2010 byly stanoveny na základě
zkušeností z implementace programu
v předchozích letech a s přihlédnutím k
jeho stálým a ročním evropským prioritám.
Stálé evropské priority programu Mládež v akci
1. evropské občanství,
2. participace mladých lidí,
3. kulturní rozmanitost,
4. zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi.
Roční evropské priority programu Mládež v akci
1. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
2. nezaměstnanost mládeže a podpora aktivní účasti nezaměstnaných
mladých lidí ve společnosti,
3. zvyšování povědomí a mobilizace mladých lidí v oblasti globálních
témat.
Národní priority programu Mládež v akci
podpora dobrovolnictví,
podpora celoživotního učení prostřednictvím rozvoje klíčových
kompetencí, jak jsou definovány v Pasu mládeže,
rozvoj dialogu o implementaci nového Evropského rámce spolupráce,
rozvoj programu v příhraničních oblastech, zvláště pokud se jedná
o aktivity s jasnou přeshraniční dimenzí (potenciál projektů využívat
geografické blízkosti partnerů, která umožňuje efektivní a intenzivní
plánování a follow-up projektových aktivit, silně a udržitelně zapojit
místní komunity, rozvíjet kulturně spřízněná témata a komunikovat
v jazycích běžných v daném regionu).
Více informací na webové adrese MŠMT: www.msmt.cz/mladez

Semináře pro mládež
Youth for youth 7
Seminář se zaměřuje na mládež ve věku 15–18 let, kterou zajímají
možnosti cestování do zahraničí, ale nejen to. Během víkendu,
respektive ve dnech 26.–28. března 2010, se mladí lidé dozvědí vše
podstatné o programu Mládež v akci, který jim nabízí nejen velmi

zajímavé zahraniční projekty, ale také možnost sebevzdělání, nalezení
nových přátel z celé Evropy, možnost zdokonalení jazyka atd. Seminář
se odehraje v Centru lidských zdrojů v Pelhřimově.
Přihlášky a další pokyny je možné naleznout na webové adrese:
www.kr-vysocina.cz/mladez v záložce mezinárodní spolupráce,
semináře.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 567 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Lídři
Seminář je určen všem mladým lidem, kteří se chtějí dozvědět více
praktických informací o programu Mládež v akci, mají zájem se stát
vedoucími nějakého mezinárodního projektu, ale ještě nemají
s podáním žádosti ani s vedením projektu zkušenosti. Primárně je
seminář určen těm, kteří již absolvovali základní informační seminář
Youth for Youth nebo se již zúčastnili mezinárodního projektu jako
účastníci. Lídři si kladou za cíl připravit nové vedoucí mezinárodních
projektů, naučit mladé lidi si podat žádost k České národní agentuře
Mládež atd.
Přihlášky s dalšími pokyny lze naleznout na webové adrese:
www.kr-vysocina.cz/mladez
v záložce
mezinárodní spolupráce,
semináře.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 567 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Semináře pro pracovníky s mládeží
Cyklus O mládeži s mládeží
V cyklu čtyř odpoledních seminářů se účastníci dozvědí vše
o neformálním vzdělávání, evropských projektech, participaci,
interkulturním vzdělávání, programu Mládež v akci aj. Po cyklu
následuje ještě jeden víkendový seminář, který bude připraven podle
potřeb účastníků. Ti dostanou po absolvování celého cyklu certifikát od
ČNA Mládež.
Tato akce je primárně určena pedagogům či pracovníkům s mládeží,
kteří by chtěli do své práce přinést inovativní postupy.
Přihlášky s dalšími informacemi naleznete na webových stránkách:
www.kr-vysocina.cz/mladez
v záložce
mezinárodní spolupráce,
semináře.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 567 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Mezinárodní seminář German Language and Youth
Services (Beginners) for foreign youth workers
Seminář je určen pro pracovníky s mládeží, kteří spolupracují
s některou z organizací v Německu, ale neumí německy. Jedná se
o jazykový kurz pro skutečné či falešné začátečníky němčiny. Kurz
organizačně zajišťuje Sprachinstitut Tübingen. Vzhledem k tomu, že
účastníci budou z různých koutů Evropy, komunikačním jazykem bude
angličtina. Ubytování bude zajištěno buď v soukromých zařízeních,
nebo u rodin. Kurz je měsíční, ve dnech od 17. dubna do 15. května.
O více informací pište na e-mail: sit@internationaler-bund.de, nebo
mikulikova.a@kr-vysocina.cz
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Soutěž pro mládež
Vymysli slogan na podporu Mezinárodního roku
mládeže!
Program OSN pro mládež zve mladé lidi k zaslání návrhů sloganu na
podporu Mezinárodního roku mládeže. Slogan by se měl skládat z 1
až 5 slov a měl by se vztahovat k Mezinárodnímu roku mládeže a jeho
stěžejnímu tématu –„Dialog a vzájemné porozumění“. Soutěž
probíhá od 25.1. do 12.2.2010 a návrhy je možné zasílat pouze
v anglickém jazyce. Vítězný slogan vybraný Programem OSN pro
mládež bude následně přeložen do všech oficiálních jazyků OSN a
bude používán ve všech sděleních v souvislosti s mezinárodním
rokem.
Více informací na: www.eurodesk.cz

Fotosoutěž : Co pro vás znamená euro?
Vytvořte s kamarády tým, udělejte fotku, která vystihne váš vztah k
euru, a vyhrajte výlet do Bruselu a digitální zrcadlovku!
Soutěže se můžou zúčastnit lidé od 14 do 18 let. Soutěžit můžou
pouze týmy o dvou nebo třech lidech. Fotka musí nějak vyjadřovat
vztah týmu k evropské měně a musí obsahovat krátký vysvětlující text.
Vyhlašovat se bude vítězný tým za Českou republiku. Ten pak bude
pozván do Bruselu na slavnostní vyhlášení, kde bude vybrán vítězný
tým za celou Evropskou unii.
Uzávěrka soutěže je 31. března 2010.
Více informací najdete na webu : www.euroinphoto.eu

Nabídka pracovního místa
Ředitel centra prevence a pomoci
Občanské sdružení STŘED vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele
centra prevenci a pomoci v místě výkonu práce Moravské Budějovice.
Rámcová náplň práce:
1) vedení týmu pracovníků
2) organizace a koordinace dílčích činností pracoviště
3) tvorba metodiky poskytovaných služeb a interních dokumentů
v zařízení
4) výkon preventivně výchovné péče, pedagogicko-psychologické a
speciálně pedagogické činnosti atd.
Požadujeme:
1) VŠ, obor speciální pedagogika, specializace v etopedii
2) minimálně 5 let praxe v oboru
3) posudek dokládající psychickou způsobilost dle vyhlášky MŠMT
č. 60/2006
4) trestní bezúhonnost
5) dobré organizační schopnosti
6) samostatnost v rozhodování a flexibilita
7) zodpovědnost a spolehlivost
8) ochotu dále se vzdělávat
9) schopnost komunikace a práce s dětmi a dospívajícími
10) znalost práce na PC
Jde o plný pracovní úvazek.
Nezbytné náležitosti přihlášky:
1) strukturovaný životopis
2) motivační dopis (formát A4) v rozsahu maximálně jedné strany
3) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o praxi,

4) posudek dokládající psychickou způsobilost dle vyhlášky MŠMT
č. 60/2006
5) čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (v případě přijetí je nutno
doložit výpisem z rejstříku trestů)
Více informací poskytne Michaela Svobodová, DiS, tel.
777 725 657, svobodova@stred.cz

Hry IV. zimní olympiády pro děti a
mládež v ČR
konečné hodnocení
Sportovci z Vysočiny odjížděli
koncem ledna do Libereckého
kraje na zimní olympiádu dětí
a mládeže s jasným cílem:
zlepšit 10. celkové hodnocení
mezi kraji z minulé zimní
olympiády.
Vysočinu reprezentovala parta velkých bojovníků, kteří nakonec díky
svým skvělým výkonům posunuli Vysočinu na perfektní bronzovou
příčku. Získali tak i neoficiální ocenění – skokan olympiády, zároveň
hokejový brankář Dominik Svoboda získal za ocenění nejlepší gólman
turnaje novou brankářskou výstroj. Vzhledem k malému počtu
závodníků ve skokanských disciplínách se výsledky do konečného
hodnocení nezapočítávaly, což nás zamrzelo, jelikož náš skokan
Viktor Polášek získal dvakrát zlato i stříbro. O úspěch celé výpravy se
nejvíce obstarali biatlonisté, rychlobruslaři a běžci na lyžích. Dále byli
úspěšné krasobruslařky a neočekávaně zabojovali hokejisté.
Podporu mladým sportovcům
vyjádřilo i
vedení
kraje
Vysočina ústy hejtmana Jiřího
Běhounka, který se zájmem
sledoval úspěchy na hrách
zimní olympiády pro děti a
mládež ČR a vzkázal všem
trenérům i reprezentantům dík
za úsilí, snahu a nadšení
s jakým
reprezentovali
Vysočinu.
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