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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu

říjen 2006

Změna je život...

Školení a semináře...

Vážení přátelé a kolegové,
s posledním říjnovým dnem končí můj pracovní poměr
na krajském úřadě a tedy i v pozici vedoucího oddělení
mládeže a sportu. Troufám si tvrdit, že za více než pět
let existence oddělení jsme udělali kus dobré práce
směrem ke školám i ve spolupráci s neziskovým
sektorem. Na druhou stranu je spousta nelehkých úkolů
ještě před námi. Chtěl bych vám touto cestou mnohokrát
poděkovat za dosavadní spolupráci a přízeň. Jsem
přesvědčen, že tato vysoká úroveň vzájemné spolupráce
bude i nadále pokračovat.
Do doby než bude vybrán nový vedoucí oddělení
můžete se s důvěrou i nadále obracet na ostatní
pracovníky oddělení. Ještě jednou děkuji a těším se na
případnou další spolupráci.
Jan Burda – vedoucí oddělení – kontakt

Metodický seminář eTwinning II

Finance...
Programy státní podpory NNO
MŠMT
vyhlásilo
nové
„Programy státní podpory
práce s dětmi a mládeží pro
nestátní
neziskové
organizace na léta 2007 až
2010“. Oproti předchozím
rokům doznaly programy
řady
změn
a
úprav.
Především se nově zavádí
možnost podávání projektů
v
elektronické
podobě
vložením na příslušnou adresu na webu MŠMT.
Termín podání žádostí je 31. října.

Soutěže a ocenění...
Propozice soutěží a přehlídek MŠMT
Na stránkách našeho oddělení jsme zveřejnili propozice
soutěží a přehlídek MŠMT včetně jejich harmonogramu.
Více informací najdete zde.

Vánoční malování a Příroda kolem nás
Obě tyto tradiční výtvarné soutěže určené pro MŠ, ZŠ,
ZVŠ, ZUŠ, DDM a víceletá gymnázia opět vyhlašuje
Dům dětí a mládež Šumná.
Více informací najdete zde.

Plánovaný Metodický seminář eTwinning II – rozvoj
metodiky mezinárodní spolupráce se neuskuteční
v říjnu, jak bylo původně oznámeno, ale v sobotu 25.
listopadu. Je určený učitelům, kteří v eTwinning již
pracují a chtějí svoji spolupráci více rozvinout.
Více informací poskytne Klára Sotonová.

Uzávěrky mezinárodních programů...
Aktuální uzávěrky vzdělávacích programů
Mládež (www.youth.cz) program
na
podporu
neformálního vzdělávání
1. listopad 2006
Akce 1 – Výměny mládeže
Akce
2
–
Evropská
dobrovolná služba
Akce 3 – Iniciativy mládeže
Akce 5 - Podpůrná opatření
Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu,
Lichtenštejnska
a
Norska
2006
–
2010

(www.socrates.cz)
1. listopad 2006
Aktivita 1 – Grant individuální mobility
Aktivita 2 – Spolupráce v oblasti vzdělávání
Aktivita 3 – Rozvoj institucí

Odjinud...
Registrujte se na Portálu veřejné správy
Od 15. září 2006 se mohou české neziskové organizace
registrovat v Evidenci nestátních neziskových organizací
(NNO), která nově rozšířila Portál veřejné správy na
adrese http://portal.gov.cz. Jedná se o vůbec první
celostátní a státem garantovanou databázi neziskových
organizací.
Tyto a mnohé další informace najdete na naší webové
stránce http://mladez.kr-vysocina.cz/.
Vyjádřit se můžete také v diskuzi, kterou najdete zde.
Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje,
můžete tak učinit zde (diskuzní skupina „mládež“).

Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pracoviště Tolstého 15, Jihlava
telefon: 564 602 843, www: http://mladez.kr-vysocina.cz/, e-mail: sotonova.k@kr-vysocina.cz

