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Pokud se vám INFOlisty nezobrazují správně, klikněte ZDE.

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.

V sobotu 19. března od 10.00 do 15.00 se v Podbabě otevřou dveře Stanice techniků DDM hl.
m. Prahy široké veřejnosti. Březnový den s techniky se ponese ve znamení Velikonoc.
Program bude tentokrát připraven nejen pro děti, ale pro všechny věkové kategorie, včetně
seniorů. Ti budou mít možnost vyzkoušet si aktivity, které jim Stanice techniků plánuje od září
nabídnout v rámci nových kurzů pro dospělé a seniory.
Přijďte si užít příjemný den s pestrým programem: v dřevodílně si budete moci vyrobit
velikonoční řehtačku nebo uplést pomlázku. Zajímavé výrobky si odnesete i z Velikonoční
dílničky. Skvělým zážitkem bude bubenický workshop s Markem Valentou – Drumbeny. Více
informací ZDE.

Poslední pracovní den před Velikonočním pondělím, Zelený čtvrtek, lze strávit mnohem
příjemněji než jarním úklidem domácnosti. Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy otevírá 24. 3.
od 14 do 17 hodin své brány všem příznivcům rukodělného tvoření. Více informací najdete ZDE.

CLS Summer School 2015: Fundamental Rights in Europe, View from a Mountain, projekt
organizovaný Common Law Society v červenci 2015, získal první cenu v národním kole Ceny
Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého každoročně hodnotí projekty, které
podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi. Více
informací ZDE.
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managementu „START up – od nápadu k realizaci – jak začít podnikání“, věnovaný tentokrát
moderním postupům řízení inovačních nápadů, s důrazem na časná stádia firemního rozvoje.
Kdy: 23.3.2016 Kde: Technologické centrum AV ČR, Praha
Seminář, jak jeho název napovídá, je určen především pro začínající podnikatele a mladé malé
a střední firmy, ale využít ho mohou v podstatě všichni, kdo mají nějaký zajímavý nápad a
chtějí ho realizovat (studenti, doktorandi, vědci, podnikatelé...).

Chceš rozvíjet své organizační dovednosti a time management a naučit se pracovat
s mezinárodní skupinou dobrovolníků? Komunikovat efektivně, motivovat a spolupracovat v
týmu? Zajímá tě fungování neziskových organizací nebo obcí? Chceš se podílet na zajímavých
neziskových projektech na různých místech ČR? Poznat aktivní a inspirativní nové lidi? Staň
se vedoucím jarních workcampů v Česku! Více informací ZDE.

Leaf Summer Leadership Camp 2016  Kemp pro mladé talenty! Je ti mezi 1316 lety a chtěl/a
bys měnit věci kolem sebe? Na LEAF Summer Leadership kempu se spolu s ostatními mladými
talentovanými lidmi dozvíš, jak na to! Kemp plný výzev, úloh a zadání z praxe pro talentované
mladé lidi! 17. července – 5. srpna 2016, Bratislava, Slovensko.Přihlas se na ZDE nejpozději
31. března!
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