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Zobrazit email ve vašem
prohlížeči

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku
INFOlisty. Budeme vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích,
volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly
uniknout.

Prarodiče, rodiče a žáci společně
pomohou oživit a obnovit školní
Média, žurnalistika, problémy

zahrady. Celostátní akci Týden

národnostních menšin – to všechno vás

s prarodiči na školní zahradě se koná od

zajímá? Vyjeďte o tom diskutovat a psát

24. do 30. dubna 2017. K zapojení všech

do Maďarska! Mladiinfo ČR právě hledá

českých škol vyzývá iniciativa Skutečně

3 účastníky na školení, které je určené

zdravá škola. Cílem akce je umožnit

pro začínající novináře.

prarodičům a rodičům sdílet svoje
zahradnické zkušenosti a dovednosti
s žáky a zároveň pomoci školám znovu
oživit a obnovit školní zahrady. Více
informací naleznete v příloze nebo na
webu
iniciativy: http://www.skutecnezdravaskola
.cz/

Chcete ve vzdělávát v mezinárodním
prostředí? Organizace ShipCon pořádá
kurzy pro pracovníky ve školství. ShipCon
Masterclass kurzy v rámci programu
Erasmus + (KA1) jsou navrženy tak, aby
splňovaly profesní a osobní potřeby všech
těch, kteří pracují na vysokých školách
(akademičtí a administrativní
zaměstnanci), učitelé v základním a
středním školství, zaměstnanci odborného
vzdělávání a trenéři. Jsou školeni
špičkovými trenéry ve vynikajících
lokalitách po celé Evropě, například
Přidej se k archeologickým vykopávkám

Limassol (Kypr), Palermo (Itálie), Praze

ve Španělsku, zapoj se do příprav

(Česká republika), Barcelona

festivalu ve francouzské vesnici nebo do

(Španělsko), Londýn (Velká Británie).

oprav středověkého hradu v Německu,

Více informací o termínech a

pomáhej v národním parku v Irsku nebo

kurzech ZDE.

připrav nezapomenutelné prázdninové
zážitky pro děti v Estonsku. Pojeď v létě
dobrovolnický

projekt

a

nudit

se

rozhodně nebudeš. Poznáš svět i sám
sebe,

zajímavé

lidi,

získáš

spoustu

zkušeností a nevšedních zážitků a navíc
můžeš přidat ruku k dílu na smysluplném
projektu. To všechno a mnohem víc
může být workcamp!

Za okny ještě stále řádí zima, ale ty už
plánuješ, kam vyrazíš během letních
prázdnin? Dovolená s rodiči ani brigáda
ve fastfoodu tě nelákají, a raději svůj čas
věnuješ něčemu smysluplnému? Jestli
chceš vyrazit do zahraničí, poznat partu
skvělých lidí, procvičit si cizí jazyky a
pomoci tam, kde je to potřeba,
pak workcamp je přesně to, co
hledáš! PŘIHLAŠOVÁNÍ NA
WORKCAMPY ROKU 2017 JE
SPUŠTĚNO! PODÍVEJ SE

Už pouze do 14.3. budete mít možnost

DO MEZINÁRODNÍ DATABÁZE A ZAJISTI

zhlédnout v NICM výstavu fotografíí: 15 let

SI MÍSTO MEZI PRVNÍMI!

Člověka

v

tísni

v

Afghánistánu!

Neváhejte a přijďte se podívat na tuto
retrospektivní výstavu velkoformátových
fotografií mapující 15 let práce Člověka v
tísni v této zkoušené zemi!

Senátní návrh ohrožuje přírodu národních
parků – Česká rada dětí a mládeže je
proti! Této „střešní“ organizaci, jednající
jménem stovky dětských a mládežnických
spolků, vadí zejména priority, které
senátní návrh sleduje. Navrhovaná
legislativní úprava totiž jednoznačně
upřednostňuje rozvoj obcí před ochranou
Více než čtyřicet týmů studentů již spustilo
a

rozběhlo

společensky

odpovědné

podnikání za pět ročníků programu Social
Impact Award. Letos odstartoval již 6.
ročník tohoto programu pro mladé ve
věku 15 až 30 let, kteří mají vizi podnikání
s

pozitivním

společenským

dopadem.Program trvá sedm měsíců a
začíná vzdělávacími workshopy, kde se
mladí

podnikatelé

naučí

například

vytvářet emoční mapy, plánovat nebo
ovládat

nástroje

PR

a

marketingu. Přihlášky projektů je možné
podávat do 30. dubna 2017. Nejlepší
týmy akcelerátoru získají finanční ocenění
ve výši 2 000 EUR. Více informací ZDE.

přírody, přičemž u národních parků tomu
má být podle přesvědčení zástupců
ČRDM právě naopak. Věříme, že poslanci
se přikloní k původní vládní verzi. To, že ji
podporují jak ekologické organizace, tak
Ministerstvo životního prostředí, je pro nás
dobrým signálem vyjednaného
kompromisu,“ doplňuje Aleš Sedláček.
Více najdete ZDE.

Od pondělí do pátku si můžete v NICM zakoupit klubové vstupenky na
cenu

Majáles 2017! Nyní za

420 Kč. Vstupenky prodáváme do 14.7. 2017. Pondělí až čtvrtek přímo v NICM, v pátek v

kaceláři naproti. Těšíme se na Vás!

Národní informační centrum pro mládež ve spolupráci s oddělením
Europass a Eurodesk vydalo nové aktualizované publikace Práce v
zahraničí, Studium v zahraničí a Dobrovolnictví. Ke stažení ZDE.

Nové tituly z nakladatelství Portál!

Copyright © Národní informační centrum pro mládež, Všechna práva vyhrazena.
Na Poříčí 1035/4, Praha 1
www.nicm.cz
Můžete nás kontaktovat:
info@nicm.cz
+420 221 850 860
Chcete zrušit odběr INFOlistů?
Odhlásit se můžeteZDE.

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Národní informační centrum pro mládež · Na Poříčí 1035/4 · Prague 110 00 · Czech Republic

