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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.

Od 20. dubna do 31. srpna mají mladí lidé
České republice možnost zapojit se do
aktuální konzultace strukturovaného
S Evropskou dobrovolnou

dialogu EU s mládeží. Více informací

službou (EDS) máš možnost vyrazit na

najdete ZDE.

několik měsíců do zahraničí a zapojit se
do aktivit tamních organizací! Během toho
se nejen naučíš spoustu nových
dovedností, zároveň je to šance poznat
zajímavé nové přátele a získat inspiraci
na celý život. Navíc je EDS díky grantové
podpoře EU dostupná prakticky pro
každého  neváhej tedy a vyraž s
podporou programu ERASMUS+ na EDS
v Lotyšsku, Rumunsku nebo
Bulharsku. Dobrovolníkem nebo

Akční plán realizace Národní strategie
protidrogové politiky na období 2016 až
2018 pro oblast nelegálních návykových
látek schválila vláda. Plán si klade za cíl
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dobrovolnicí EDS se můžeš stát, pokud je

mimo jiné snížit míru konzumace

ti 18  30 let. Více informací najdeš ZDE.

návykových látek mezi dětmi a
mladistvými, zaměřit se na vysokou míru
užívání pervitinu či konopí a zajistit
dostatečné financování adiktologické
péče. Více informací ZDE.

Program Dobrodruzi je zaměřen na
rozvoj filantropických aktivit dětí a
mládeže a jehož cílem je podpora týmů
dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let,
které se rozhodnou věnovat vlastní
nápady, aktivitu, energii, čas, aby
prostřednictvím benefičních akcí získaly
finanční prostředky pro dobrou věc. Od
23. srpna do 5. října se do programu
budou moci hlásit školní třídy, party
kamarádů, oddíly, skupiny
vysokoškoláků či děti z volnočasových
kroužků, které se pod vedením
dospělého patrona (učitele, vedoucího
kroužku, rodiče) rozhodnou pomoci
například osamělým seniorům, dětem
z dětského domova, spolužákovi
s hendikepem, místnímu útulku pro
opuštěná zvířata či jinému dobročinnému
účelu.

Vysvědčení a s ním i letní prázdniny se
blíží. Pokud na vysvědčení nedostanete
zrovna vysněné známky, nemusíte
zoufat. Všichni žáci základních škol a
studenti středních škol, kteří přinesou
své vysvědčení 30. 6. 2016 do hlavní
budovy muzea, Podskalské celnice na
Výtoni a Zámeckého areálu Ctěnice
dostanou vstup zdarma. Více informací
ZDE.

Na workcamp do Francie s finanční podporou  pro zájemce se znevýhodněním. Zážitky a zkušenosti
z mezinárodního dobrovolnického projektu může získat skoro každý. Dobrovolníkům, kteří mohou
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potřebovat více podpory při výběru projektu, přípravě cesty a s financováním dobrovolnická organizace
INEXSDA představuje následující projekty, na nichž je vždy jedno místo otevřené lidem s postižením, z
dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí a nebo dlouhodobě nezaměstnaným.
Více informací 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.

V jeden den, na jednom místě potkáte desítky fotografů, kteří se s vámi
podělí o svoje zkušenosti na workshopech, besedách a seminářích.
Nejlepší firmy zabývající se především fotografií, tiskem a příslušenstvím,
vám představí to nejžhavější ze svého aktuálního
portfolia. www.fotoexpo.cz

Prázdniny se blíží! Oslavte je tancem :)!

Copyright © Národní informační centrum pro mládež, Všechna práva vyhrazena.
Na Poříčí 1035/4, Praha 1
www.nicm.cz
Můžete nás kontaktovat:
info@nicm.cz
+420 221 850 860
Chcete zrušit odběr INFOlistů?
Odhlásit se můžeteZDE.
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