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oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
jaro už klepe na dveře, doufejme,
že brzy již do nich vejde s plnou
parádou, a my k Vám přicházíme
s dalším zpravodajem z oddělení
mládeže a sportu. Věříme, že Vás
informace zaujmou a budou Vám
k užitku.
Pěkné jarní dny za všechny přeje Alena Mikulíková.

Talent Vysočina a Cena hejtmana
Vysočiny
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). Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman
kraje Vysočina 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. 2011 na adresu
Active – středisko volného času, příspěvková organizace (dříve
DDM Žďár nad Sázavou), Dolní 3, 591 01. Více informací naleznete
na webových stránkách www.activezdar.cz a na stránkách
http://mladez.kr-vysocina.cz. Slavnostní vyhlášení ceny Talent
Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny proběhne koncem června ve
Žďáře nad Sázavou.

Semináře
Semináře pro mládež
Youth for Youth
Již tradičně se na jaře uskuteční seminář pro všechny mladé ve věku
14–18 let o mezinárodních aktivitách a především
programu Mládež v akci, který skýtá mladým lidem
nejen možnost účasti na mezinárodním projektu,
ale i jeho organizování atd. Mládež se na semináři
dozví také informace, kde hledat vše potřebné
týkající se mezinárodní, evropské spolupráce aj.
Seminář se uskuteční opět o víkendu v Centru
lidských zdrojů v Pelhřimově ve dnech 15.–17. 4.
2011. Přihlášky bude možné zasílat do 8. 4. 2011,
a to jak v elektronické podobě na e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tak i poštou na adresu: Odbor školství,
mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939 nebo na výše
uvedeném e-mailu.

Semináře pro pedagogy
Leonardo da Vinci a Program podpory
odborných praxí
Ve středu 20. dubna se na KrÚ kraje Vysočina
uskuteční seminář pro střední školy a učiliště
s odborným vzděláváním o programu celoživotního
učení Leonardo da Vinci. Tato část programu je
určena převážně novým budoucím žadatelům, kteří
nemají s programem ještě zkušenosti, nicméně se jej mohou zúčastnit
i školy, které by se chtěly dozvědět další informace
či konzultovat své vlastní projekty. Tento seminář
doplní i prezentace koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže Tandem, které
představí nejen svou činnost, ale především velice
zajímavou možnost pro Vaše studenty, a to
Program podpory odborných praxí v Německu. Časová dotace: 10.00–
14.00 hod., místnost B3.16, seminář je zdarma, občerstvení zajištěno.
Svůj zájem o seminář prosím potvrďte do 15. dubna 2011 na e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939 nebo na výše
uvedeném e-mailu a na www.kr-vysocina.cz/mladez v záložce mezinárodní
spolupráce, semináře

Evropské vzdělávací programy
Soutěž
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyhlašuje
fotografickou soutěž pro neprofesionální fotografy na téma „I cesta je
cíl“. Do soutěže mohou být zasílány libovolné fotografie z dovolené,
studijních pobytů či výletů, a to max. 3 ks ve formátu jpg o velikost 2–5
MB s doprovodným komentářem v rozsahu 150 znaků, jménem a
věkem autora, kontaktní adresou, e-mailem a telefonem.
Z vybraných fotografií bude sestaven kalendář na rok 2011 a vítězové
zároveň získají hodnotné věcné ceny.
Termín zasílání fotografií je stanoven na 15. 9. 2011, a to na e-mail
gasparikova@dzs.cz.
Další informace na: www.naep.cz

Jihlavská 24 mtb – závod města
Jihlavy i pro středoškoláky
Ve
dnech
21.–22.
května 2011 se do
Jihlavy
sjedou
nadšenci horských kol
na závod 24h mtb.
Závod bude zajímavý
již
v tom,
že
se
nepojede
v běžném
terénu v přírodě, jak
tomu většinou u soutěží tohoto typu v ČR bývá, ale vše se bude
odvíjet v útrobách města Jihlavy, které skýtá možnost propojit městské
obytné části s přírodním terénem. Trasy tedy povedou lesoparkem
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Heulos, kolem letního kina, historickým jádrem města nebo okolím
Skalky. Závod není určen jen pro „dospěláky“, jelikož byla vyhlášena
speciální kategorie pro střední školy. Ty mohou do závodu vyslat své
zástupce, kteří změří své síly v 6hodinové etapě. Tuto kategorii
zaštiťuje radní pro oblast školství RNDr. Marie Kružíková.
Více informací s podrobnostmi o pravidlech soutěže naleznete na:
www.jihlavska24mtb.cz.

Pravidla Rady kraje Vysočina
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací
na celoroční sportovní aktivity pro handicapované
sportovce
Neziskové organizace pracující s handicapovanými sportovci mají až
do 31. března 2011 možnost zasílat své žádosti o dotaci na příspěvek
na dopravu a pronájem sportovišť v rámci své celoroční činnosti. Výše
dotace může činit min. 1 000 Kč a max. 15 000 Kč, přičemž částka
nesmí překročit 50 % celkových nákladů na projekt.
Plné znění pravidel, žádost a další informace naleznete na: www.krvysocina.cz/mladez v rubrice sport.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, mikulikova.a@kr-vysocina.cz,
tel. 564 602 939.

Skutek roku
Možnost nominace
Do konce března je možné zasílat nominace
nejúspěšnějšího projektu v roce 2010, který
významně přispěl k rozvoji kraje Vysočina. Své
návrhy můžete vyplnit do elektronického
formuláře, který je volně ke stažení na webové
adrese
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Vyplněný formulář je třeba zaslat na adresu: Vysočina, Odbor
regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Na obálku napište
SKUTEK ROKU 2010.

Čistá Vysočina
Již 3. ročník se blíží
Již třetím rokem pořádá kraj
Vysočina v rámci kampaně Den
Země akci s názvem Čistá
Vysočina, jejímž cílem je sběr
odpadků kolem silnic v kraji
Vysočina. Minulé dva ročníky
byly realizovány v rámci projektu
„Vysočina 21“, který byl spolufinancován z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR. Letošní ročník je prvním, který
Zdravý kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz/zdravykraj) pořádá
z vlastního rozpočtu. Účastníkům jsou poskytovány pytle na odpadky a
reflexní vesty zdarma. Ty jsou ve spolupráci s obcemi s pověřeným
obecním úřadem na území kraje distribuovány v termínu od 28. 3. do
7. 4. 2011. Samotný sběr odpadků kolem silnic potom proběhne
v týdnu od 8. 4. do 15. 4. 2011. Po celou dobu sběru je pro účastníky,
po předložení příslušného průkazu, zajištěna přeprava autobusovými
dopravci z Vysočiny zdarma. Svoz odpadků zajistí Krajská správa a
údržba silnic Vysočiny do 22. 4. téhož měsíce, tedy ještě před
Velikonocemi.
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