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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu
Nová podoba zpravodaje

Odjinud...

Tak jako každý měsíc vám do e-mailových schránek
přichází zpravodaj našeho oddělení. Tentokrát však
poprvé v nové podobě, kterou se snažíme udělat další
krok směrem k vylepšení našich služeb. Věřím, že se
tento formát setká s pozitivními ohlasy a přispěje tak
k dalšímu zlepšení naší komunikace.
Zároveň je toto poslední číslo zpravodaje v letošním
školním roce. Při této příležitosti bych vám rád
poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál vám krásné
léto plné odpočinku zasloužené dovolené.
Jan Burda – vedoucí oddělení – kontakt

Adresář NNO

Finance...
Letní tábory a Fond Vysočiny
Letní dětské tábory se na Vysočině těší velké tradici.
Vždyť jen na stránkách
www.tabory-vysocina.cz je
jich zveřejněno více než 160
– a to jsou jen tábory pro
veřejnost. Minimálně další
stovka
táborů,
které
probíhají na Vysočině, jsou
tábory pouze pro členy
jednotlivých
dětských
organizací
a
sdružení.
Stejně
jako
v minulých
letech uvolnil kraj Vysočina prostřednictvím Fondu
Vysočiny milion korun na obnovu a nákup vybavení pro
ubytování, stravování a hygienu na tábořištích.
V letošním roce podporu obdrželo 21 organizací. Od
roku 2004, kdy byl tento grantový program vyhlášen
poprvé, podpořil kraj Vysočina celkem 52 tábořišť
různých organizací částkou tři miliony korun.
Vše o Fondu Vysočiny včetně aktuálních grantových
programů najdete na adrese www.fondvysociny.cz.

Soutěže a ocenění...
Svět kolem nás
Výtvarnou a literární soutěž Svět kolem nás tradičně
vyhlašuje organizace A Kluby ČR o.p.s. Soutěž je
určena dětem a mládeži ve věku 5 – 19 let.
Více informací o soutěži najdete na internetových
stránkách organizátora na adrese www.akluby.cz.
Uzávěrka soutěže je 15. 9. 2006.

červen 2006

Národní institut dětí a
mládeže vydal Adresář
vybraných
nestátních
neziskových organizací dětí
a mládeže a dalších
organizací
pracujících
s dětmi a mládeží. Najdete
v něm
jak
organizace
střešní, tak krajské rady dětí
a mládeže, regionální i místní sdružení. Adresář
obsahuje pouze ty organizace, které se účastnily
výběrového řízení „Programů státní podpory práce
s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“.
Celý adresář si můžete stáhnout ve formátu PDF
zde.
Pokud navštívíte stránky NIDM na adrese
www.nidm.cz, můžete se také zaregistrovat k odběru
novinek.

Evropská Unie...
Aktuální uzávěrky vzdělávacích programů
program
EU
Mládež
(www.youth.cz) - program
na podporu neformálního
vzdělávání
1. září 2006
Akce 1 – Výměny mládeže
Akce
2
–
Evropská
dobrovolná služba
Akce 3 – Iniciativy mládeže
Akce 5 - Podpůrná opatření

Tyto a mnohé další informace najdete na naší webové
stránce http://mladez.kr-vysocina.cz/.
Vyjádřit se můžete také v diskusi, kterou najdete zde.
Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje,
můžete tak učinit zde (diskusní skupina „mládež“).

Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina
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