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Zpravodaj

říjen 2012

oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé,
podzim se pomalu vkrádá do
našeho kraje a s ním
přichází i první podzimní
zpravodaj našeho oddělení
plný novinek. Především
upozorňuji na nová pravidla
o
volném
času
a handicapovaných. Hezké
dny bez větru a deště za
celé OMaS přeje Alena
Mikulíková.

Pravidla Rady Kraje Vysočina

Seminář se tradičně uskuteční v Centru lidských zdrojů v Pelhřimově,
a to ve dnech 26.–28. října 2012. Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat
jak fyzicky, tak elektronicky Mgr. Aleně Mikulíkové do 19. října.
Seminář je pro všechny účastníky zdarma.
Více informací: www.kr-vysocina.cz/mladez v záložce
spolupráce - semináře nebo telefonicky na čísle 564 602 939.

mezinárodní

Jak na to?
Seminář je určen všem bývalým účastníkům Youth for Youth, ale
i dalším zájemcům o informace, jak napsat projekt v programu Mládež
v akci. Stručně se seznámíme s jeho principy a zákonitostmi, stěžejní
část programu však bude věnována nápadům na projekt a sestavení
samotné žádosti.

Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací
na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro
děti a mládež

Akce proběhne opět v Pelhřimově, v Centru neformální výchovy
a vzdělávání v Pelhřimově, ve dnech 23.–25. listopadu 2012.
Přihlášku bude třeba zaslat jak fyzicky, tak elektronicky do 15.
listopadu Mgr. Aleně Mikulíkové. Seminář je pro účastníky zdarma.

Rada Kraje Vysočina v úterý 2.
10. 2012 usnesením
č. 1742/33/2012/RK schválila nové znění Pravidel Rady Kraje
Vysočina na poskytování dotací na pořádání celoročních
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Podstatnou změnou je
omezení
možnosti
žádat o dotaci
organizacím pracujícím
s handicapovanými dětmi, mládeží i dospělými. Tato skupina bude mít
možnost žádat v jiném typu pravidel.

Více informací: www.kr-vysocina.cz/mladez v záložce
spolupráce - semináře nebo telefonicky na čísle 564 602 939.

Od 20. října do 30. listopadu 2012 bude opět možnost dle pravidel
žádat o dotaci. Více informací naleznete na tomto odkazu www.krvysocina.cz/mladez v záložce volný čas dětí a mládeže.

Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací
na
pořádání
celoročních
sportovních
a volnočasových aktivit pro handicapované děti,
mládež a dospělé
Od 1. ledna do 30. března 2013 bude možnost zaslat svou žádost
o dotaci na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro
handicapované občany. V dohledné době budou schválena nová
pravidla, která budou k dispozici na našich webových stránkách.
O jejich schválení Vás budeme včas informovat.

mezinárodní

Multikultitour
Zajímá Vás problematika interkulturního učení? Rádi byste se
seznámili s tím, co obnáší xenofobie a rasismus a jak ovlivňují naše
každodenní chování? Od toho je náš jednodenní seminář, který Vám
na Vaše dotazy odpoví. Zároveň společně rozebereme problémy na
regionální úrovni.
Termín ještě není stanoven, ale s největší pravděpodobností by se
seminář měl uskutečnit na konci listopadu. Budeme Vás s předstihem
informovat.

Jde učit neformálně?
V pedagogické praxi se stále hovoří o tom, jak výuku studentům více
zpřístupnit, jak ji udělat záživnější. Metody neformálního učení jsou
proto ideálním partnerem učitele, jak toho docílit. Jak je ale používat,
kdy, jak dlouho a proč, na to bude chtít odpovědět náš seminář, který
proběhne 4. prosince 2012 na KrÚ Kraje Vysočina.
Více informací: www.kr-vysocina.cz/mladez

Semináře
Youth for Youth
Již pravidelně nabízíme seminář pro mladé lidi ve věku 15–19 let,
který jim nabízí zjistit plno
hodnotných
informací
o možnostech
v zahraničí.
Největší pozornost je věnována
programu Mládež v akci, ale
opomenuty nejsou ani ostatní
programy pomáhající mladým lidem dostat se za hranice České
republiky za vzděláním či za poznáváním nových kultur, navazování
přátelství apod.

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

