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oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé,
po dlouhé zimě dorazilo na
Vysočinu
jaro
a
s ním
i prostor
pro
pobyt
na
sluníčku nebo jiné aktivity
s ním spojenými. Zároveň se
hlásíme
s naším
zpravodajem, který je plný
zajímavých informací z oblasti
mezinárodních
školení,
workshopů, dále informací
o Talentu Vysočiny pro rok 2010, nabídek seminářů v ČR, na Vysočině
aj. Dále bychom chtěli upozornit na aktualizaci některých pravidel
Rady kraje Vysočina.
Všichni z oddělení mládeže a sportu Vám přejí slunečné dny.
Alena Mikulíková

oddělení mládeže a sportu

Talent Vysočiny
Vysočiny

č. 06/10,
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1560565&p1
=25371
3) Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast
na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
č. 07/10,
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1496943&p1
=25381
4) Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních
disciplínách č. 08/10
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1496943&p1
=25381
Všem budoucím žadatelům doporučujeme se s pravidly důkladně
seznámit!!!

a

Cena

Hejtmana

Dovolujeme si Vám připomenout každoroční oceňování talentovaných
žáků kraje Vysočina – 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.
Vítěz v daném oboru a kategorii získává ocenění Talent Vysočiny
a stipendium (1 nebo 2 tis. Kč po dobu 10 měsíců), další komisí
nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium (1 nebo
2 tis. Kč).
Hejtman kraje Vysočina může dále udělit Cenu hejtmana Vysočiny za
zcela výjimečné výsledky v určitém oboru (jednorázové stipendium ve
výši 5 nebo 10 tis. Kč).
Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 22. 5. 2010. Své návrhy
zasílejte na adresu Active - středisko volného času, příspěvková
organizace (dříve DDM Žďár nad Sázavou), Dolní 3, 591 01. Více
informací naleznete na webových stránkách www.active-club.cz a na
stránkách http://mladez.kr-vysocina.cz.

Podpora
mimořádných
talentů – TALENT

sportovních

Nadace sportující mládeže (NSM) vyhlašuje nadační program na
podporu úspěšných mladých sportovců ve věku 15–19 let. NSM
finančně podpoří pouze jednotlivce z kolektivních sportů. O příspěvek
mohou žádat i sportovci, kteří v rámci kolektivního sportu dosáhli
mimořádného ocenění (reprezentační výběr kraje, ČR; nejlepší střelec,
brankář či jiné doložitelné ocenění). Do programu se mohou hlásit
fyzické osoby neziskového charakteru (úspěšní sportovci, resp. jejich
zákonní zástupci – rodiče) nebo právnické osoby neziskového
charakteru (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, samostatné
sportovní oddíly, republikové ústředí sportovního svazu). Základním
předpokladem pro udělení nadačního příspěvku je, že příjemce vloží z
ostatních zdrojů (všechny ostatní získané prostředky na zajištění
tréninků a soutěží) nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný
projekt.
Datum uzávěrky je 31. 10. 2010.
Podrobné informace naleznete na:
http://www.nsm.cz/index.asp?id=14&pu_lo=6E6570F869686CE19A65
6E203134363539353032

Vzdělávací programy EU

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
proběhne koncem června ve Žďáře nad Sázavou.

Program Mládež v akci

Nová pravidla Rady kraje

Jak organizovat interkulturní
projekt?/ How to create an
intercultural project?

Upozorňujeme, že dne 6. 4. 2010 Rada kraje Vysočina schválila nová
1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na
pořádání
krajských
a
vyšších
kol
postupových
soutěží a přehlídek pro děti a mládež č. 05/10
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1560465&p1
=25376
2) Pravidla Rady kraje Vysočina pro dofinancování evropských
projektů

Školení pro mládež i pracovníky
s mládeží, kteří by rádi uskutečnili projekt s interkulturní tematikou
v rámci programu Mládež v akci. Školení bude s mezinárodní účastí a
povedou jej 3 zkušení školitelé z Polska, České republiky a Francie.
Pracovním jazykem bude angličtina. Veškeré náklady hradí Česká
národní agentura Mládež, zájemci zaplatí pouze účastnický poplatek
ve výši 600 Kč, studenti 300 Kč.
Termín akce: 8.–13. 6. 2010. Zatím není známé místo konání, na něj

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

2

Zpravodaj

duben 2010

oddělení mládeže a sportu
i na další důležité informace se můžete zeptat pana Petra Syručka
z ČNA.
Více informací: Petr Syruček, petr@mladezvakci.cz,
tel.: 221 850 921.
Další informace o programu Mládež v akci na webové adrese:
www.mladezvakci.cz

Program Pestalozzi
Program dalšího, resp. průběžného vzdělávání pedagogických
pracovníků
Pestalozzi
je
jednou
z
aktivit
Sekce
pro
spolupráci v kultuře Rady Evropy. Je určen pedagogickým
pracovníkům základních a středních škol, nikoli studentům
pedagogických oborů. Program je rozdělen na dvě sekce: 1) Evropské
ateliéry - krátkodobé (3 – 5 denní) semináře, organizované členskými
státy RE. 2) Evropské semináře – organizuje čtyřikrát ročně vždy po
dobu jednoho týdne Staatliche Akademie fűr Lehrerfortbildung
v Donaueschingen v Německu ve spolupráci s Radou Evropy,
s německou spolkovou vládou a se spolkovou zemí BádenskoWűrttembersko. Tematické zaměření určuje Rada Evropy a jsou to:
lidská práva, demokratické občanství, mezikulturní vzdělávání atd.
Cílem programu je předávání idejí, informací, didaktického materiálu
a profesních zkušeností a užší spolupráce pedagogů a Rady Evropy.
Přihláška na jednotlivé semináře se musí zasílat 14 dnů před
uzávěrkou národnímu koordinátorovi. Výběr kandidátů probíhá na
národní úrovni pro běžné semináře, pro semináře organizované SALD
v Německu zajišťuje výběr Rada Evropy ve spolupráci s německou
stranou.
Kandidát musí odpovídat profilu kandidáta příslušného semináře, musí
mít dobrou znalost stanoveného pracovního jazyka a silnou motivaci.
Konečný výběr oznámí Rada Evropy přímo vybranému účastníkovi.
Financování účastníků by měl zajišťovat DZS, aktuální informace
poskytne taktéž národní koordinátor. Přehled seminářů naleznete na
webových stránkách:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/default_en.asp
v angličtině
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/default_FR.asp?
ve francouzštině
Kontakt na národního koordinátora: Mgr. Eva Šimarková
Jermanová, Akademická informační agentura, Dům zahraničních
služeb MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221
850 500, jermanova@dzs.cz – do předmětu uvádět Pestalozzi

Auschwitz and the Holocaust in the concext of
teaching remembrance in Europe
Od 10. 10.–16. 10. 2010 se v Krakově a Osvětimi uskuteční workshop,
jehož cílem je seznámit pedagogy s historií nacistického
vyhlazovacího tábora, diskuse nad vzdělávacími metodami, které
reflektují holokaust obecně, nabytí nových informací o způsobu
přípravy hodin o holokaustu a tématech s ním spojených, rozšíření
znalostí o židech v Polsku, příprava návštěv pedagogů se svými
třídami v muzeu v Osvětimi ad. Pracovním jazykem bude angličtina.
Termín podání přihlášek je 1. 7. 2010. Další informace
s podrobným programem semináře se dozvíte na webové
stránce:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.a
sp

School culture(s) – values – identities
Ve dnech 3.–5. 10. 2010 se v Rakousku uskuteční workshop na téma
školní kultura, hodnoty, identity. Předmětem workshopu je pedagogy
seznámit s možnostmi, jak do výuky zapojit témata jako kulturní
hodnoty, etika, náboženství, identita aj., jak získat zkušenosti
z ostatních zemí a jejich způsobu zasazení výše uvedených témat do
výuky, jak pracovat s rodiči, kteří mají jiný pohled na výuku například
náboženství a dalších etických zásad atd.
Termín podání přihlášek je 3. 9. 2010.
Další informace s podrobným programem semináře se dozvíte na
webové stránce:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.a
sp
Upozorňuji, že je třeba dát vždy 14 dní před uzávěrkou vědět
národnímu koordinátorovi, paní Mgr. Evě Jermanové.
Více o programu a další nabídky naleznete na webové stránce:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/default_en.asp

Semináře pro pracovníky s mládeží
Kraj Vysočina
O mládeži s mládeží
Seminář pro pedagogy i další pracovníky s mládeží, kteří by se rádi
dozvěděli informace z oblasti neformálního a interkulturního
vzdělávání, participace mládeže a dalších možností, jak působit na
mládež. Dále se účastníci dozví základní informace o programu
Mládež v akci i o dalších evropských vzdělávacích programech.
Termín semináře je 14.–16. 5. 2010. Termín zasílání přihlášek je
7. 5. 2010.
Více informací a příjem přihlášek: Mgr. Alena Mikulíková,
tel. 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Mezinárodní
Prožít a naučit se
Česko-německý jazykový kurz s akční pedagogikou zážitků
a kulturním programem. Kurzu se zúčastní 12 Čechů a Němců, kteří
by rádi uskutečnili nějaký bilaterální projekt, ale handicapuje je právě
nedostatečné znalosti jazyka. Kurz bude veden zábavnou formou, při
níž se zbavíte jazykových bariér a zároveň poznáte nové lidi, s nimiž
můžete navázat kontakt i pro budoucí spolupráci.
Seminář organizuje Kinder und Jugendring Sachsen e. V. s podporou
Tandemu – koordinačního centra pro česko-německou výměnu
mládeže. Účastnický poplatek je 4 700 Kč.
Seminář se uskuteční ve dnech 26. 7. –6. 8. 2010 v Řevnici.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, nebo Miluše Radovská,
tel. 311 681 171, EL-CZ@web.de
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Zahraniční možnosti pro mládež
Terezín-Praha – Studentské setkání 2010 v kooperaci
se Zemskou centrálou pro Politické vzdělávání
Zajímavý seminář pro mládež, který mapuje jednotlivé osudy českých
a německých židů před za okupace. Účastníci se prostřednictvím
autentických dokumentů i výpovědí dozví o historii židů na českém
území a tím si vytvoří vlastní pohled na tehdejší dobu.
Seminář se uskuteční 3.–6. 6. 2010 v Terezíně a Praze.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz nebo Katja Albrecht, mail@pjrdresden.de

Workcamp v Národním parku
České Švýcarsko
Možnost pro mládež ve věku 18–25 let
se
zúčastnit
česko-německého
workcampu, na němž půjde o sázení
stromů, ochranu zvířat, záchranné
práce na kulturních památkách, exkurze
do přírody aj. Workcamp se uskuteční
ve dnech 4.–8. 8. 2010 a organizují jej
Informační středisko Národního parku
Saské Švýcarsko a Správa Národního
parku České Švýcarsko.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz nebo Ellen Gieβman a Iris Götze,
trend@lanu.de

V letošním roce tyto tábory proběhnou v následujících termínech:
The 22st Inernational Research Camp Velenje 2010: 17. - 26. 8.
2010
International Research Camp Days of Creative Youth DUO-DAM
EU 2010 (Ankaran): 18. - 27. 8. 2010
Přihlásit se mohou nadaní studenti středních škol (věk 15-18 let). Je
plánován výjezd šesti studentů z České republiky. Skupiny studentů
budou doprovázeny českými průvodci.
Účastník tábora si platí cestu a přihlašovací poplatek 45€ splatný po
zařazení kandidáta do programu, další náklady spojené s vlastním
pobytem hradí slovinská strana (mimo kapesného a nápojů).
Zájemce o účast na táboře vyplní přihlášku, kterou zašle spolu se
dvěma doporučujícími dopisy nejpozději do 1. 6. 2010 na adresu:
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky,
Novoborská 372, 190 00, Praha 9.
Kontaktní osoba: Petra Novotná , tel. 283 881 250, linka 35.
Více informací s podrobným popisem, přihláškou naleznete na:
http://www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=63&Itemid=277

Tábory na Vysočině 2010
Stejně jako každý rok je k dispozici
přehled táborů, které pořádají organizace
z Vysočiny. I letos je k dispozici široká
nabídka témat, která jistě zaujmou jak již
ostřílené, tak i začínající táborníky.
Přehled táborů naleznete na:
www.tabory-vysocina.cz

Dobrovolně a trochu jinak
Možnost pro všechny mladé lidi zapojit se do dobrovolnických prací na
místech, kam by se třeba jen tak nepodívali. Tzv. Tamjdem je mikro
workcamp v ČR během víkendu, který dává příležitost poznat české
neziskové organizace, nové lidi a zkusit si organizovat vlastní iniciativy
s podporou Duhy. Celá aktivita funguje pod patronátem programu
Trochu jinak, které nabízí mladým lidem se zapojit do dobrovolnických
aktivit po celé České republice, ale i v zahraničí, nabízí účast na
workcampech, výše uvedených víkendových akcí Tamjdem nebo
vysílá dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby do celé
Evropy a dalších partnerských zemí.
Podívejte se na www.trochujinak.cz a je možné, že naleznete aktivitu,
která Vás zaujme.

Mezinárodní letní tábory ve Slovinsku
IPPP ČR ve spolupráci se
slovinským
ministerstvem
práce a sociálních věcí již
třetím rokem zajišťuje výjezd
českých studentů na dva
mezinárodní
tábory
ve
Slovinsku.
Jedná
se
o Research Camp Velenje
a International
Research
Camp Days of Creative Youth
DUO-DAM v Ankaranu.
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