Info listy 15.11.2016

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.

Mladiinfo ČR právě hledá účastníka na
druhou fázi tréninku Retooled, který
se bude tentokrát konat ve srbském
YMCA Orlová vás zve na diskuzní večer
s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. v úterý
22.

listopadu

od

17.00

hodin

v

prostorách Malého sálu Domu kultury
města

Orlové.

„Hrozby

a

Tématem

výzvy

současné

budou
české

demokracie“. Vstupné je dobrovolné.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. se narodila
17. června 1935 v Praze. Její otec byl
lékař

a

sociální

demokrat,

matka

učitelka.

Pančevu.
Retooled je sérií projektů, v nichž je
Mladiinfo ČR partnerem . O co na
projektu půjde? Hlavně o management
neziskových organizací pracujících s
mladými lidmi. Tématem druhé fáze
je Social Impact Making. Naučíte se
především, jak porozumět digitálním
médiím a jak využívat IT a vizuální
prezentace v sociálních kampaních.
Kdy? 18. – 25.11.2016

Vystudovala

historii

a

filosofii

na

Filozofické fakultě Univezity Karlovy v
Praze, kterou absolvovala v roce 1958.

Kde? Pančevo, Srbsko
Kdo se může hlásit?

Po krátkém působení na této fakultě

ten, komu je více než 18 let;

se v roce 1965 podílela na založení

ten, kdo se domluví anglicky;

katedry sociologie FF UK, kde se

ten, komu není cizí práce s

zabývala

mládeží

problematikou

mládeže

a

studentského hnutí.

a

management

neziskových organizací;
ten, kdo má čas a chuť strávit

Je

členkou

nestátních

mnoha
nadací

správních
(Nadace

rad

rozvoje

občanské společnosti, Vize 97, Nadace
Charty 77-Konto Bariéry, Nadace VIA),
členkou redakčních rad zahraničních i
domácích odborných časopisů (např.
Listy, European Journal of Social Work,
East Central Europe, Social Research).

týden v mezinárodním týmu.
Ubytování a strava jsou zajištěny.
Doprava bude proplacena
dle standardních pravidel Erasmus
projektů do výše odpovídající vašemu
bydlišti. Účastnický poplatek polské
organizaci je 15 EUR.

Již třetí ročník veletrhu Uplatni.se se
Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy

koná

zve ve čtvrtek 17. listopadu od 10

listopadu

hodin všechny milovníky soutěží na
první ročník

zábavné

rodinné

hry

s názvem Postřehový závod.
V

době,

kdy

si

připomínáme

Mezinárodní den studentstva, pro vás
a především pro vaše děti, připravili na
Stadionu mládeže zábavné dopoledne.
Jedná

se

o

teambuildingovou

poprvé

v

ve

Praze
Studiu

a

to

22.

ALTA

(U

Výstaviště 21) na Praze 7. Veletrh je
zaměřený

na

oblast

udržitelného

podnikání. Na akci se můžeš těšit na
inspirativní řečníky , kteří rozjeli svůj
byznys

na

myšlence

udržitelnosti,

seznámíš se s firmami , které se jen
"nenatírají na zeleno", ale skutečně
pracují na rozvoji těchto témat a navíc

postřehovou hru Bandité, respektive

navštívíš skvělé workshopy, poznáš

její zjednodušenou variantu – Klauni .

neziskovky , které nelení a zelení a

Víc informací najdete ZDE.

ochutnáš

jídlo,

necestovalo

které

k

nám

přes

půl

světa.Zaměstnání, motivace k rozjetí
vlastního

podnikání,

stáž,

praxe,

trainee program nebo spolupráce na
psaní diplomky? Přijď, právě o to tady
běží.
Předběžný harmonogram:

9:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00

–

11:00

Úvodní

řeč

a

3

veletrh

s

inspirativní řečníci
11:00

–

12:00

Volný

paralelními workshopy, prostor pro
networking
12:00 – 13:00 Brunch a povídání o
Chceš vědět víc o migraci lidí dříve a
dnes? Zajímáš se o soužití lidí různých
kultur a náboženství? Poznáš ověřené
informace od neověřených? Přijeď na
konference,
odborníky

kde
na

zažiješ

aktuální

besedy

s

společenská

udržitelném stravování
13:00

–

15:00

Volný

veletrh

s

paralelními workshopy, prostor pro
networking

Více infotmací o veltrhu najdete ZDE.

témata a setkání s lidmi, kteří s nimi
mají osobní zkušenost.
Kde: Praha (Iris Hotel Eden)
Kdy: 19. - 20. 11. 2016
Besedy s odborníky na téma
mediální gramotnost, migrace,
soužití lidí různých kultur.
Workshopy na konkrétní témata
(jak poznat ověřené informace
od neověřených, jak diskutovat
bez konfliktů…).
Netradiční
představení

výročí Sametové revoluce. Zajímavý
dokument

loutkové
s

Blíží se Den studentstva a s ním i

divadelní

kulinářským

překvapením na závěr.

pohledem

o

17.listopadu

zahraničních

štábů najdete ZDE.

1989

televizních

Osobní setkání s lidmi, kteří
museli opustit svoji zemi a
odstěhovat se do jiné.

Na koho se můžeš těšit? Program
najdete ZDE.

Nové zajímavé knihy z produkce nakladatelství Portál najdete ZDE.

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.

Další hádanka pro chytré hlavičky! Jaké jsou vaše šance na přežití,
pokud vám může zachránit život pouze olíznutí žabí samičky!?
Zadání i odpověď najdte ZDE :)
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