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Zpravodaj

červen 2010

oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
přestože
nám
počasí zatím
nepřeje, co nevidět budeme mít
léto, k němuž neodmyslitelně patří
zasloužené volno. Než se ovšem
všichni pomalu rozprchneme na
dovolené a
odpočinek, dovolte
nám Vás informovat o výsledcích
grantových
programů
Fondu
Vysočiny Sportoviště 2010 a Volný
čas 2010, mezinárodních táborech pro děti a mládež aj.
Všichni z oddělení mládeže a sportu Vám přejí slunečné dny.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Finance
Fond Vysočiny
Pro rok 2010 byly v oblasti volnočasových aktivit vyhlášeny dva
grantové programy Fondu Vysočina, a to Sportoviště 2010 a Volný čas
2010. Níže Vám přinášíme výsledky.

Sportoviště 2010
Do grantového programu Sportoviště 2010 bylo zasláno 120 žádostí,
z nichž bylo finančně podpořeno 55. Mezi úspěšné žadatele bude
rozděleno 2 000 000 Kč.

Volný čas 2010
V grantovém programu Volný čas 2010 byly mezi žadatele rozděleny
rovněž 2 000 000 Kč, přičemž podpořeno bylo 40 žádostí z celkových
128.
Podrobné výsledky:
http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=vyh

Fond partnerství švýcarsko-česká spolupráce
Rádi bychom Vás informovali o další možnosti, jak získat finanční
prostředky pro Vaše projekty. Fond partnerství švýcarsko-česká
spolupráce je zaměřena na podporu těch projektů, které nejsou
financovatelné z evropských strukturálních fondů, tedy například
semináře v ČR a Švýcarsku, asistentské služby, studijní cesty a
doplňkové služby, jimiž jsou myšleny náklady na vybavení, stavební
práce atd. Procentuelní zastoupení fondu je od 60 do 90 % v závislosti
na druhu dalšího financování projektu. Minimální výše grantu je
170 000 Kč a maximální 4 300 000 Kč. O finanční podporu mohou
žádat školy, neziskové organizace včetně církevních organizací.
Podrobné informace získáte na webové stránce:
http://www.swiss-contribution.cz

Neziskový sektor
Výběrové řízení 12. ročníku sbírky Pomozte dětem
Jste-li nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně
prospěšná společnost a účelové zařízení církví a náboženských
společností), jejíž činnost se zaměřuje na zvyšování kvality života
znevýhodněných dětí, máte možnost se zúčastnit výběrového řízení
ve 12. ročníku sbírky Pomozte dětem. Své žádosti zasílejte do sídla
Nadace rozvoje společnosti do 16 hod. dne 30. června 2010.

Pravidla a podmínky pro předkládání projektových žádostí včetně
pozvánky na semináře naleznete na webové adrese:
http://www.pomoztedetem.cz/index.php?cmd=article&id=124

Akce pro mládež
Letní tábory
Gaisthal Junior
Letní tábor Gaisthal Junior je určen pro děti ve věku 8–12 let, kteří by
rádi našli kamarády mezi stejně starými dětmi z Německa. Tábor je
situován v přírodní rezervaci "Oberpfälzer Wald" v Bavorsku. Děti spí
ve stanech s pevnými podsádkami, ale tábořiště je vybaveno
i budovou s terasou a společenskou místností. Letošní již 14. ročník
bude probíhat na téma podmořského světa a účastníci možná
naleznou i bájnou Atlantidu. Tábor se uskuteční 14. 8.–21. 8. 2010.
Přihláška:
http://sojka.cz/index.php?option=com_chronocontact&chronoformnam
e=prihlaska_g2_10

Gaisthal Klasik
Letního tábora Gaisthal Klasik se
může zúčastnit mládež ve věku 13–
16 let. Tábor se uskuteční již po
jednadvacáté
v rezervaci
"Oberpfälzer Wald" v Bavorsku.
Tématem tábora je svět médií,
účastníci se budou seznamovat se
světem žurnalistiky a lidí, kteří se
kolem ní točí včetně mediálních
hvězd. Stejně jako výše uvedený tábor je akce česko-německá.
Termín akce je 1. 8. –14. 8. 2010.
Přihláška:
http://www.sojka.cz/component/chronocontact/?chronoformname=prihl
aska_g1_10
Podrobnější informace naleznete
organizace Sojka: www.sojka.cz

na

stránkách

pořádající

Tábory na Vysočině
Táborová sezóna se blíží i na Vysočině, proto pokud přemýšlíte, kam
poslat své dítko na tábor, nebo kam Vám samotným by se třeba
chtělo, podívejte se na www.tabory-vysocina.cz, kde naleznete
veškeré informace.

Fotografická soutěž
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyhlašuje další
fotografickou soutěž, tentokrát na téma MOST – SYMBOL
PROPOJENÍ. Každý fotografický „amatér“ může do soutěže zaslat
max. 3 fotografie o rozměrech 2–5 MB ve formátu JPG. Každá
fotografie musí mít na své zadní straně uvedeno: název fotografie,
komentář, motto ke vzniku snímku, jméno a věk autora, bydliště,
telefon a e-mail. Uzávěrka je 30. 9. 2010. Z vítězných fotografií opět
vznikne kalendář Domu zahraničních služeb na rok 2011.
Své fotografické úlovky můžete zasílat na e-mail:
gasparikova@dzs.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

