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Zobrazit e-mail 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.

Evropský týden odborných dovedností,
který se po celé Evropě uskuteční ve
dnech
se

20.

bude

zahraniční

-

letos

24.
opět

spolupráce

OBJEV SVŮJ TALENT!

Soutěž Nejaktivnější středoškolák již po
čtvrté ocení studenty, kteří se ve svém
volném

čase

věnují

mimoškolním

aktivitám. A co vlastně naši středoškoláci

11.

konat
s

2017,
v

Domě

podtitulem

mimo školu dělají? Pracují na vědeckých
projektech, účastní se soutěží doma i v
zahraničí, podnikají, studují on-line kurzy
či pomáhají lidem
Takových

lidí

ve

svém

v

okolí.

minulém roce

dobrovolníci z ProStředoškoláky našli a

Je to jen pár týdnů, co v téměř třech
stovkách středních škol v Česku proběhly

propojili 170.

Studentské parlamentní volby, v nichž si
studenti „nanečisto“ vyzkoušeli volit
poslance, a už se blíží volby prezidentské.
Ty budou, jak už se stalo zvykem, opět
přibližně o měsíc předcházet volbám
reálným a proběhnou ve dnech 12. a 13.
prosince. Vyučující, kteří chtějí svou školu
do voleb zapojit, se mohou do 1. 12.
přihlašovat na webových stránkách
JSNŠ.cz – organizátora projektu.
Chceš posunout své dobrovolnické
zkušenosti o kus dál? Znáš ve svém okolí
místo, které potřebuje oživit, zvelebit,
vyčistit, zviditelnit? Víš o neziskovém
projektu, který si zaslouží podporu?

Registrace na evropské setkání mládeže

Jste nezisková organizace nebo obec?

2018 je otevřena! V rámci tohoto setkání,

Máte zajímavý veřejně prospěšný projekt v

při kterém je očekáváno téměř 8000

oblasti ekologie, obnovy památek,

mladých lidí, budou probíhat debaty a

sociálních služeb či oživení dění v místní

semináře, jejichž výstupy budou sloužit

komunitě a veřejném prostoru? Pozvěte k

jako zdroj inspirace poslancům

sobě skupinu dobrovolníků ze zahraničí i z

Evropského parlamentu.

ČR na mezinárodní dobrovolnický
projekt! V případě zájmu
se přihlaste nejpozději do 29.11.2017.

Stačí jedna vteřina a změní se vám celý
život. Stačí jeden člověk na blízku a vše
může být jinak…Denně se odehrávají
příběhy s velkým „P”, které jsou důkazem,
že mezi námi jsou lidé, kteří nejsou
lhostejní.

Neváhají

okamžitě

První robot na světě získal občanství, v

pomoci,

rozhovoru

nespravedlnosti nebo zla. Bez ohledu na

však

vyděsil

i

samotného

jestliže

jsou

svědky

nějaké

novináře!

následky pro ně samé zasáhnou, když jde
někomu o zdraví či dokonce o život. Jsou
to muži, ženy i děti, lidé různých povolání,
věku,
i

odlišných

názorů.

životních

Spojuje

je

zkušeností
smysl

pro

spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost
a skromnost. Více o cenách Michala
KONFERENCE

PRO

Velíška najdete ZDE.

STŘEDOŠKOLÁKY proběhne v Praze,
24. až 26. listopadu 2017. Je určena pro
středoškolské studenty, pro které jsou
připravené besedy s odborníky a aktivisty
na téma dobrovolnictví a aktivní občanství,
workshopy

zaměřené

na

rozvoj

dovedností, osobní setkání s lidmi, kterým
dobrovolnictví a aktivismus změnily život.

Víte, co v uplynulém roce dělal školský
ombudsman? Řešil více než dva tisíce
stížností! Jednalo se zejména o spory
mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli
a mezi žáky navzájem. Hlavním tématem
ombudsmana Ladislava Hrzala bylo řešení
šikany na školách, výsledky své činnosti
shrnul ve výroční zprávě.

Chcete se podělit o své nápady, vize a

Ombudsmanovi bylo doručeno celkem 2

postoje? Zajímá vás ochrana přírody,

055 dotazů a stížností.

nové technologie, uprchlictví, rozvoj

Vyřízeno jich k dnešnímu dni je 2 012.

venkova? Sdílejte své názory

Mailem přišlo 1 857 podání.

na www.europeanyouthideas.eu.!

Klasickou poštou přišlo 44 podnětů.
Telefonem si žádalo radu nebo si
stěžovalo 132 občanů.
Osobně přijal 22 stěžovatelů. Navštívil 22
škol, z toho některé opakovaně.
Zúčastnil se 23 akcí (besedy, konference,
semináře, ukončení a zahájení školního
roku apod.)

Novinky nakladatelství Portál
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