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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.

Brněnská

organizace

BeInternational

hledá dobrovolníka či dobrovolnici na
dvouměsíční projekt v Turecku.
Víte, že si můžete změnit jméno i
příjmení?

Podrobnější

informace,

jak

postupovat naleznete v článku.

Netušíte, jestli se právě vás týká
Rádi pracujete s dětmi? Chcete zkusit žít

povinnost podat přiznání k dani z

v cizí zemi, naučit se jazyk a získat

příjmu fyzických osob? Jaké příjmy

nezaměnitelnou životní zkušenost? Pak by

musíte uvést a kam, a naopak jakou

vám

připravovaný

položku si smíte odečíst? Jsou pro vás

dlouhodobý projekt Happy Kids Better

daně španělskou vesnicí?Nemusíte se

neměl

uniknout

bát, k podání přiznání za rok 2017 je stále

Europe. Přihlašování bude spuštěňo již v

čas – posledním dnem (pokud si jej

květnu 2018.

podáváte sami bez pomoci daňového
poradce) je 3. duben 2018.

Ministerstvo

zahraničních

věcí

ČR

(MZV) ve spolupráci s francouzskou École
Nationale d’Administration (ENA) pořádá

Konference

přípravné kurzy v angličtině zaměřené na

WOMEN LEADERS je určená pro mladé

1. kolo konkurzu EPSO do institucí EU. Tři

ženy (studující, nebo pracující méně než 6

celodenní semináře proběhnou v Brně (13.

let), které se chtějí setkat s inspirativními

3. 2018), Ostravě (14. 3. 2018) a Praze

osobnostmi a nebojí se rozvíjet své

(16. 3. 2018).

vůdčí schopnosti. Příhlásit se můžete do

NEXT

GENERATION

8. března ZDE.

Soutěž: Vzdělání jako základ pro lepší
budoucnost světa. Mezinárodní soutěž
v psaní esejů na téma udržitelného
Dne 1. března 2018 bude zahájen Pilotní

rozvoje. Hlavní cena: 100 tisíc yenů (asi

program práce a dovolené pro mládež v

20

Austrálii. Na jeho zahájení se dohodli

vyhlášení v japonském hlavním městě

čeští a australští diplomaté v říjnu 2017.

Tokio.

tisíc

Kč)

Jazyk:

a

cesta

anglicky,

na

slavnostní

francouzsky,

španělsky nebo německy. Zúčastnit se
mohou děti a mladí lidé ve věku do 25 let.
Termín podání: do 15. června 2016 Více
informací najdete ZDE.

JAK

VYPADÁ

BUDOUCNOST

ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ? Připravují české
školy své žáky dobře na to, co budou
v budoucnu, ve svém povolání a životě
potřebovat? Má škola za úkol naučit jen
fakta a data? Proč většina českých dětí
nechodí do školy ráda, přestože je od
narození motivována silnou touhou po

Nový ročník Social Impact Award přináší
řadu novinek. Poprvé se do něj mohou

poznání?" Na tyto a mnohé další naléhavé

hlásit mladí lidé ve věku od 14 do 30 let,

otázky dneška se pokusí najít odpověď

kteří chtějí realizovat svůj podnikatelský

konference Vzdělání pro budoucnost.

nápad

s

pozitivním

společenským

dopadem.

Víte co je Eurobarometr a co o nás
vypovídá? Můžete např. zjistit, že Češi
stále považují za nejdůvěryhodnější
médium rozhlas a televizi (důvěra 64 %

Ministerstvo

resp. 56 % populace), na 3. místě je s

vnějšího připomínkového řízení tzv.

velmi malým odstupem internet (50 %).

daňový

To je v kontextu všech zemí EU28 velmi

2019. Nejzásadnější navrhovanou změnou

neobvyklé, v průměru má internet důvěru

je novela zákona o daních z příjmů, která

jen 34 % obyvatel. Země EU15 jsou v

mimo jiné ruší superhrubou mzdu a

tomto směru ještě opatrnější, v některých

solidární

zemích

instituty činí daňový systém v České

(SE,

UK,

FR)

je

důvěra

v

financí

předložilo

balíček

přirážku.

pro

Tyto

internetové zpravodajství dokonce pod 25

republice

nepřehledným

% (tedy poloviční oproti CZ). Společně s

skutečnou míru zdanění.

do

rok

nesystémové

a

zastírají

Čechy mají velkou důvěru v internet také
Poláci a Maďaři (2.–4. místo v pořadí zemí
EU28).

Vyfoťte

úspěšný

projekt

spolufinancovaný z fondů EU, který
pozitivně pomohl rozvoji Jihomoravského
kraje a vyhrajte exkurzi do Bruselu! Soutěž
Výstavu
příležitosti

fotografií
Světového

u

je určena pro studenty středních škol v

proti

Jihomoravském kraji ve věku od 15 let.

KRASOHLED
dne

rakovině můžete vidět v

boje

Evropském

domě do 5.3.2018. Těšit se můžete na 42
uměleckých snímků Jitky Dosoudilové.
Cílem této výstavy je mimo jiné upozornit

Přihlásit se můžete do 10.3.

na fakt, že prevence a léčba rakoviny
nejsou v různých evropských zemích na
stejné úrovni.

Nevíme jak vy, ale my raději zakopneme
o nějaký pěkný hřib než o hraniční
patník. #evropajsity
Národní informační centrum pro mládež ve
spolupráci s oddělením Europass vydalo
nové aktualizované publikace Práce v
zahraničí,

Studium

v

zahraničí a Dobrovolnictví.
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