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oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
nový školní rok již začal
a s ním přichází i další
číslo zpravodaje OMaS.
Dovolte mi Vám popřát
klidné
podzimní
dny
s roztodivnou
paletou
barev a sluncem na obloze.
Zároveň
však
věnujte
pozornost níže uvedeným
informacím. Za oddělení
mládeže a sportu Vás
zdraví Alena Mikulíková.

Seznamte se...
Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s novou členkou týmu
oddělení mládeže a sportu. Agendu volnočasových aktivit, tedy správu
soutěží a dotací na volný čas dětí a mládeže, má nově po PhDr. Věře
Trávníkové na starosti Bc. Jana Albrechtová, tel. 564 602 942, e-mail:
albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

Jistě jste zvyklí k vyhledávání informací využívat webové stránky Kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz/mladez. Tímto bychom Vás rádi
upozornili na aktualizaci záložky mládež a sport, kde naleznete
kompletní a aktuální informace týkající se mládeže, mezinárodních
aktivit a sportu v Kraji Vysočina.

Semináře
Semináře pro mládež
Youth for Youth
Již tradičně se na podzim 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.
Účastníci 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 18.–20. 11. 2011. Přihlášky, které jsou
k dispozici zde, je třeba zaslat do 10. 11.
2011, a to jak v elektronické podobě na e-mail: mikulikova.a@krvysocina.cz, tak i poštou na adresu: Odbor školství, mládeže a sportu,
Mgr. Alena Mikulíková, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Mikulíková,

Ve spolupráci s Národní agenturou pro
evropské vzdělávací programy zveme
všechny učitele na seminář o aktivitě
eTwinning. Tento seminář bude zaměřen
na získání jak teoretických, tak
praktických dovedností s prostředím,
v němž
se
projekty
eTwinning
uskutečňují. Tato aktivita je velmi
přínosná pro ty, kteří se nechtějí pouštět do složitých mezinárodních
projektů, ale i tak chtějí spolupracovat se zahraničními partnery.
Součástí semináře bude prezentace příkladů dobré praxe i vlastní
vyzkoušení práce s desktopem.
Seminář se uskuteční 12. 12. 2011 na KrÚ Kraje Vysočina, Žižkova
57, Jihlava. Přihlášky prosím zasílejte elektronicky do 1. 12. 2011.
Formulář přihlášky naleznete zde.
Více informací: Mgr. Alena
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Mikulíková,

tel.

564 602 939,

e-mail:

Pravidla Rady Kraje Vysočina
Aktualizace pravidel OMaS

Aktualizace webu

Více informací: Mgr. Alena
mikulikova.a@kr-vysocina.cz.

Semináře pro pedagogy
eTwinning

tel.

564 602 939,

e-mail:

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na pořádání celoročních aktivit pro děti
a mládež – Volný čas
Dne 4. 10. 2011 byla Radou Kraje Vysočina schválena Pravidla Rady
Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání volnočasových
aktivit pro děti a mládež. Tato pravidla nahrazují loňská, která byla
omezena pouze na rok 2011.
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 dotaci se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského
úřadu Kraje Vysočina nebo poštou od 20. 10 do 30. 11. 2011. Plné
znění Pravidel a další důležité informace jsou k dispozici zde.
Více informací: Bc. Jana Albrechtová, tel. 564 602 942 e-mail:
albrechtova.j@kr-vysocina.cz, nebo Mgr. Alena Mikulíková, tel. 564 602 939
e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na dofinancování evropských projektů
Dne 4. 10. 2011 byla Radou Kraje Vysočina schválena Pravidla Rady
Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských
projektů. Došlo v nich pouze ke kosmetickým úpravám, přesto
doporučujeme si je pročíst.
Plné znění Pravidel naleznete zde.
Více informací: Mgr. Alena
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Mikulíková,

tel.
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e-mail:

Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu

Granty pro Vaše aktivity
Jdi do toho
Nadace Open Society Fund Praha podpoří mladé lidi, kteří se zajímají
o aktuální dění ve společnosti a rádi by svým dílem přispěli k jejímu
rozvoji. Otevřené grantové kolo podpoří iniciativy mladých a jejich
aktivní zapojení do veřejného života v obci či regionu. Pokud je vám
26 a méně, máte nápad a rádi byste ho zrealizovali, přihlaste se!
Podpora je určena pro:
neformální skupiny mladých lidí do 26 let
neziskové organizace, které jsou založeny a vedeny mladými lidmi do
26 let (podmínku musí splňovat min. ½ členů ve vedení organizace
a v řídících orgánech – bude kontrolováno)
Maximální výše poskytnutého grantu: 50 000 Kč
Doba realizace projektu: max. 10 měsíců
Žádosti posílejte poštou nejpozději do 31. 10. 2011 (rozhodující je
datum poštovního razítka) ve čtyřech kopiích. Neziskové organizace
připojí jednu kopii dokumentů: potvrzení registrace, stanovy
organizace, výroční zprávu nebo zprávu o činnosti organizace., a to na
adresu: Mládež, Nadace OSF Praha, Seifertova 47, 130 00, Praha 3
Současně žádost zašlete v uvedeném termínu také v elektronické
podobě (ve formátu kompatibilním s MS Word) na email:
renata.berkyova@osf.cz
Formulář žádosti přikládáme v příloze společně se zpravodajem.
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