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Zpravodaj

říjen 2010

oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé,
podzim již definitivně přezval
pomyslnou štafetu
a s ním
přicházejí i tradiční plískanice.
Přes nepřízeň počasí však
neztrácejte pozitivní mysl. Říjnový
zpravodaj přichází s důležitou
informací o Pravidlech Rady kraje
Vysočina pro přidělování dotací
na
pořádání
celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Věnujte jim dostatečnou
pozornost.
Pěkné podzimní dny Vám přejí všichni z oddělení mládeže a sportu.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Finance
Kraj Vysočina
Pravidla Rady kraje Vysočina na přidělování dotací
na pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež
Dne 18. 10. 2010 byla Radou kraje Vysočina schválena Pravidla Rady
kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání volnočasových
aktivit pro děti a mládež pro rok 2011. Tato pravidla plynule navazují
na grantový program Fondu Vysočiny – Volný čas.
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.
Finanční příspěvek od kraje Vysočina může být 5 000 – 70 000 Kč.
Žádosti o příspěvek se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského
úřadu kraje Vysočina nebo poštou do 30. 11. 2010. Formulář žádosti a
další informace jsou umístěny na internetové adrese http://extranet.krvysocina.cz/edotace (upozornění: formulář je v elektronické verzi)
Důležitá změna: úspěšným žadatelům budou finanční prostředky
zaslány až po ukončení projektu a předložení vyúčtování.
Plné znění Pravidel Rady kraje Vysočina je k dispozici na webové
adrese: http://www.kr-vysocina.cz/mladez
Více informací: Věra Trávníková, e-mail: travnikova.v@krvysocina.cz, tel. 564 602 942 nebo Alena Mikulíková, e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939

Akce pořádané KrÚ kraje Vysočina
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 přihláškou a pozvánkou jsou k dispozici na webové
stránce: http://www.kr-vysocina.cz/mladez v záložce mezinárodní
spolupráce/semináře.
V případě jakýchkoli dotazů či zájmu se na konferenci podílet
příspěvkem,
kontaktujte
Alenu
Mikulíkovou,
e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939.

Podzimní konference zdravých škol na Vysočině
Dne 21. října 2010 se na Krajském úřadu kraje Vysočina uskuteční
Podzimní konference zdravých škol na Vysočině. (B–3.15. od 9.00
hod.)
Konference je určena zejména zástupcům základních a mateřských
škol, kteří mají program ve své kompetenci, ale
také dalším
zájemcům o tuto problematiku. Součástí konference bude také
odborný seminář Státního zdravotního ústavu s názvem Zdravě sedět,
více vědět!, na kterém budou předány edukační materiály a metodické
návody, které pomohou zodpovědným pracovníkům při výběru,
nákupu a používání školního nábytku tak, aby byly splněny požadavky
hygienických předpisů, ale hlavně aby byly zajištěny podmínky
zdravého sezení žáků.
Po úvodních prezentacích dostanou slovo také jednotliví zástupci škol
z kraje Vysočina, které jsou v programu Škola podporující zdraví již
zařazeny. Přítomní zájemci o zavedení programu „Zdravé školy“ tak
budou mít možnost seznámit se s konkrétními činnostmi, které tyto
školy dělají pro své žáky. Aktivita se koná v rámci projektu Zdravý kraj
vysočina.
Více informací: Marta Vencovská, Odbor regionálního rozvoje, tel.
564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

Evropské vzdělávací programy
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Kreativně v jazykové výuce
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Vás srdečně zve
na již šestý ročník konference Kreativně k jazykové výuce, která
proběhne dne 19. listopadu 2010 v hotelu Angelo Hotel Prague,
Radlická 1g, Praha 5. Konference je určena zejména učitelům a
pedagogickým pracovníkům ze všech typů škol, kteří působí v oblasti
výuky cizích jazyků.
Cílem konference je představit širší pedagogické veřejnosti výjimečné
a inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání, které v letošním
roce získaly Evropskou jazykovou cenu Label. Workshopy budou
zaměřeny na nové přístupy k jazykové výuce žáků předškolního a
mladšího školního věku, žáků středních škol a využití ICT v jazykové
výuce.
Zájemci se mohou elektronicky přihlásit do 12. 11. 2010 na webové
adrese:http://www.naep.cz/index.php?a=viewseminar&general_file_id=4688&seminar_for_project=&project_folder_i
d=17&
Více informací: Pavla Šabatková, e-mail: pavla.sabatkova@naep.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

