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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.

Rozhovor s odborníkem na téma Úpadek autorit: Zlo je vysoce
infekční fenomén, nejsme vůči němu odolní.Na webu Českého
rozhlasu Dvojka si můžete přečíst rozhovor s psychopatologem
Andrejem Drbohlavem, který se věnuje vývoji patologie chování a
osobnosti u dětí a dospělých.Přepis rozhovoru nebo zvukový
záznam naleznete ZDE.

10. ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ Úřad
pro ochranu osobních údajů u příležitosti „Dne ochrany osobních
údajů", který připadl na 28. ledna 2016 vyhlašuje X. ročník
soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Národní informační centrum
pro mládež ve spolupráci
s oddělením Europass
a Eurodesk v těchto dnech
vydal nové aktualizované
publikace Práce v zahraničí,
Studium v zahraničí
a Dobrovolnictví.

Příspěvky mohou soutěžící do 18 let poslat (s uvedením jména,
adresy a věku*) do 30. dubna 2016 buď elektronicky na
soutez@uoou.cz (soubory do velikosti 9 MB), anebo na adresu
Úřad pro ochranu osobních údajů, oddělení tiskové, Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7 (obálku označit heslem „Soukromí“).Více
informací ZDE.

Zajímáte se o stáž nebo práci v mezinárodním výzkumném
Kariérová

poradna

projektu? Česká republika se již mnoho let podílí na chodu

v

několika významných mezinárodních institucí, kde mohou nalézt

informačního

uplatnění věděčtí, techničtí, administrativní, IT, HR a další

rámci

Národního
centra

pro mládež obnovuje
svou činnost počínaje

pracovníci.

středou 20. 4. 2016.

Mnoho mezinárodních institucí nabízí kromě plných pracovních

Vždy v pondělí od 12

úvazků i možnosti krátkodobé stáže, čehož mohou využít

do 17

postgraduální studenti i pracovníci, kteří by se jinak k práci se

středu od 10 do 19

špičkovým vybavením obtížně dostávali. Odkazy na webové

hodin. Konzultace jsou

stránky s nabídkami najdete ZDE.

bezplatné a mohou být
na

Vydejte se s námi do banánových republik navštívit pralesy,

hodin a

přání

klienta

ve

i

anonymní.

rozhlédnout se ze sopky, poznat místní zvířectvo a vrátit se do dob
koloniálních u šálku dobré kávy.
27. 4. od 18 hodin  se v NICM koná přednáška Putování
Kostarikou a Nicaraguou 

provází Jabub Schneider a Šárka

Okrouhlíková, čeká vás plno fotek, vyprávění a zážitků! Více
informací a fotky najdete ZDE.

Máte skvělý nápad a chcete jej realizovat? Jsou finance to

Letos oslavíme DEN

jediné co vám chybí? Vodafone odstartoval devátý ročník

EVROPY v předstihu již

soutěže Nápad roku! Přihlášky zaslané do soutěže do 10. května
posoudí porota složená z předních českých investorů, podnikatelů,
manažerů a zástupců médií. O úspěchu projektu v soutěži

5.května od 13.00 do
22.00 hodin v Praze.
Čeká na vás bohatý
interaktivní

program,

Vodafone Nápad roku 2016 následně nerozhoduje pouze nápad

přijďte

samotný,

vědomosti o Evropské

ale

také

jeho

proveditelnost,

kvalita

zpracování

a potenciál budoucího růstu. Pravidla soutěže a další informace

si

unii.

naleznou zájemci na stránkách www.napadroku.cz,
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