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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.

Už máte plány na léto? Pokud ne, možná vás zaujme možnost dobrovolnictví
v Olympijském parku Rio – Lipno 2016. Na chodu olympijského parku se můžete
podílet jako dobrovolník, stačí se přihlásit prostřednictvím online formuláře, který
naleznete ZDE anebo přímo na stránkách MladiInfo. Podmínkou je věk alespoň 17 let.

Studentská organizace AIESEC nabízí vysokoškolským studentům nebo absolventům
možnost vyjet na zahraniční projekty v Indonésii. Projekt je zaměřen na rozvoj tamní
komunity a povědomí mladých studentů o dění ve světě. Hlavním cílem je po dobu
šesti týdnů vést výuku angličtiny na základních či středních školách. Podrobnosti a
přihlášku naleznete ZDE.

Češi se připojí k celosvětové akci zaměřené na vytvoření služby, která má
výrazně pomoci změnit svět k lepšímu. Vymyslet průlomovou službu a inovativní
řešení se ve spolupráci s IdeaSense může zúčastnit kdokoli, a to během jediného
víkendového “jamu” a to 26. – 28. února 2016. Podrobnosti naleznete ZDE.

Na netradičním místě Ta Kavárna budete mít dne 25. února jedinečnou příležitost
přesvědčit se o tom, že dobrovolnictví skutečně nemá bariéry a to se sdružením
dobrovolných aktivit INEXSDA. Podrobnosti naleznete na webových stránkách INEX
SDA.

Translate

Do programu SmartUp se mohou přihlásit mladí lidé v rozmezí 15 až 26 let se svými
originálními nápady s cílem zlepšit něco v jejich okolí. Ať už se jedná o zvelebení
městského parku, uspořádání mezigeneračního závodu nebo třeba sestavení
chirurgických trenažerů pro studenty medicíny. Současná nová vlna projektů, kterou
Nadace O2 spouští v polovině února, počítá s jejich realizací od 1. 7. 2016 až do 31.
12. 2016. Další informace naleznete na stránkách SmartUp.

V příštím roce by se měl na vybraných středních školách objevit nový obor Kybernetická
bezpečnost. Zavedení tohoto oboru je reakcí na narůstající množství kyberzolčinů a tím
zvýšená poptávka po odbornících.

Napište esej na téma "Vzdělání jako základ pro lepší budoucnost světa", vyhraj
finanční obnos a cestu do Tokia. Uzávěrka je 15. června a soutěže se mohou účastnit
autoři do 25 let věku. Podrobnosti naleznete na webových stránkách OSN v Praze.

Prodej klubových vstupenek
na Pražský Majáles 2016
Společnost Franze Kafky
vyhlásila

22.

studentské
soutěže

ročník
literární

o

stále pokračuje. Až do 19.
dubna je můžete pořídit v
NICM za 399 Kč.

Na vědomost se dává, že
prodejní
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mezinárodních
průkazů

ISIC,

ITIC

a

SCHOLAR se od 1. ledna
2016 zvyšuje na 350 Kč.

nejlepší

esej CENA MAXE BRODA.

Podrobnosti o prodeji lístků

Všechny ostatní náležitosti

najdete

zůstávají stejné.

na

webu

Uzávěrka pro příjem prací

www.nicm.cz,

je 25. dubna 2016 .

facebookovém

a

můžete navštívit v otevírací

Další podrobnosti najdete

nebo přímo v NICM, Na

dobu Po  Čt 1217 hodin s

na

Poříčí 4, Praha 1.Program

vyplněnou žádostí o průkaz
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ISIC/ITIC,
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stránkách www.franzkafka
soc.cz , nebo zatelefonujte

na 224 227 452, či napište
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email
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sledujte

na www.praha.majales.cz.

Pro vystavení průkazu nás

potvrzením

o

studiu, které není vydané
déle než 2 měsíce (pokud
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součástí

žádosti),

adresu uherkova@franzkaf

dokladem

kasoc.cz.

průkazovou fotografií.
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