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LOS ve zpětném zrcátku: 
 

 KOMU ZVONÍ HRANA: WORKSHOPY O SOCIÁLNÍ EXKLUZI NA ŠKOLÁCH  

Ve dnech 16. a 20. 12. 2011 proběhly na dvou základních školách v 

Turnově a v Hrádku nad Nisou wokshopy k projektu Komu zvoní 

hrana. Žáci osmých a devátých ročníků se seznamovali s tématy 

finanční gramotnosti a záchranné sociální sítě ve spojení se sociálním 

vyloučením. Pokud i Vy máte o wokshopy zájem, neváhejte nás 

kontaktovat na emailu Antonin.Ferdan@losonline.eu 

 

 Projekt ILOVENISA – mise splněna 

Půlroční projekt podpořený MŠMT byl dokončen ve velkém stylu. Uskutečnila 

se řada aktivit, které nám napomohly naplnit cíle rozvoje přeshraniční 

spolupráce a zároveň chystáme navazující aktivity. Těšit se můžete na nový 

česko-polsko-německý server www.ilovenisa.eu. Spuštění už brzy! Projekt 

zastřešoval takové velikány, jakými je Poláczek, Wake up, neighbours!, ale i 

Dobrovolný víkendy, lekce polštiny a mnoho dalšího.  

 

 

 

LOS – Liberecká občanská společnost o.s. 

NEWSLETTER 

za měsíc 

PROSINEC a LEDEN 

 

 Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,  

 čas letí jako voda, a tak jsme se s naším newsletterem přehoupli do druhého roku jeho existence. 

Milý newslettře, přejeme ti hodně textů, námětů a mnoho lidí, kteří si tě rádi přečtou  

 Než se pustíte do čtení, máme pro vás jeden tip, podívejte se na náš web www.losonline.eu. Je totiž 

ZBRUSU NOVÝ, krásný a mnohem lepší než ten starý, je tam toho spousta k prozkoumání, publikace ke 

stažení, aktuální nabídka projektů, můžete si také přečíst o jednotlivých LOSech a třeba Vás náš milý mladý 

kolektiv natolik naláká, že se rozhodnete se k nám přidat. Pokud vás něco oslovilo, máte k něčemu dotazy 

nebo nás jen chcete pochválit, neváhejte nás kontaktovat na info@losonline.eu.  Těšíme se na vaše reakce a 

setkání, ať už v Liberci nebo kdekoliv po světě. 

Vaši LOSi a LOSice 

mailto:Antonin.Ferdan@losonline.eu
http://www.ilovenisa.eu/
http://www.losonline.eu/
mailto:info@losonline.eu
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 LOS A UNESCO OPĚT SPOLU 

 

LOS a UNESCO se o víkendu 7. ledna sešly ve Wroclawi, aby společně 

plánovaly další spolupráci na rámci Euroregionu NISA i celé Evropy. 

Setkání bylo moc příjemné a společně se můžeme těšit na zajímavé 

projekty a akce, které na nás v následujícím roce čekají. 

 

 1. SPOLEČENSKÝ VEČER V KNIHOVNĚ A VÝSTAVA „ZÁŽITKEM VPŘED“ 

V rámci společenského večeru 14.1. v Krajské vědecké knihovně Liberec byla otevřena výstava 

“Zážitkem vpřed” mapující projekt I love NISA. Tento dlouhodobý projekt zastřešuje dílčí aktivity, 

které LOS v Euroregionu NISA realizoval za poslední půl rok.  

Na výstavě si můžete prohlédnout bohatou fotogalerii a dočíst se o úspěšných projektech v 

Euroregionu NISA (Poláczek, Dobrovolnické dny, Wake up neighbours) i projektech lokálních (Komu 

zvoní hrana). 

Stavte se v knihovně a v prvním patře si prohlédněte, co jsme 

s LOSem všechno stihli. 

Fotografie ze společenského večera, kdy jsme výstavu 

otevřeli, si můžete prohlédnout na našem facebooku 

Děkujeme našim partnerům z Unesco Initiatives Centre, kteří 

jsou našimi partnery v projektu I love Nisa a Krajské věděcké 

knihovně v Liberci za podporu a možnost umístit výstavu v 

tamních prostorách. 

 

 STREETGLÚ 
 

Spolu s našimi kamarády z Libereckého happeningového hnutí (LHH), Majáku, 

o.p.s. a s kolegy z dalších neziskových organizací v Liberci stavíme 

mezi Domem kultury a zadním vchodem OC My (za fontánami) Obří iglú 

s icebarem a velkou sněhovou klouzačkou. Stavba probíhá od 7. ledna 2012 až 

do doby, než se nám to společnými silami povede. Po slavnostním zahájení 

provozu bude iglú fungovat jako tzv. ice bar, který povedou v určitých 

obdobích jednotlivé neziskové organizace v různých formách.  V Liberci nemá podobný projekt 

obdoby, a tak věříme, že přiláká řadu návštěvníků. Máte zájem se podílet na stavbě i chodu streetglú, 

kontaktujte Pepu na email josef.behalik@losonline.eu 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150536607598544.397761.98355403543&type=1
mailto:josef.behalik@losonline.eu
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LOS plánuje: 
 

 Hraje se o náš kraj 

Ano dámy a pánové, tak to je! Po perfektní akci, která sklidila snad jen kladné ohlasy: Rozjeď to!, se 
přičiňujeme, aby vznikl další projekt „Hraje se o náš kraj“. Jde o kampaně zaměřené na podporu 
participace mladých lidí v Libereckém kraji. 

Nechceme "dělat politiku", ale chtěli bychom podpořit dobré nápady a pomoci je realizovat! Více 
informací na juraj.holecek@losonline.eu. 

 

 HLEDÁME ÚČASTNÍKY VÝMĚNY MLÁDEŽE V POLSKU 

V termínu 23.-31. března se v polské Jelení Goře uskuteční výměna mládeže s názvem History+. LOS 

hledá 5 účastníků z České republiky. Láká Vás představa poznávání nových kultur? Chcete mít 

kamarády ze zahraničí? Chcete zažít nové věci a procvičit si angličtinu? Přečtěte si více na našem 

webu http://losonline.eu/nabzme/pro-mlde-22/ 

 Další stážisté z Polska a Německa 

LOS se těší na své další LOSice, které budou pomáhat především s Euroregionálními projekty. Už brzy 
se dozvíte jméno i tvář. Sledujte naše webové stránky! 

mailto:juraj.holecek@losonline.eu
http://losonline.eu/nabzme/pro-mlde-22/
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LOSí stálá nabídka: 
 

 Publikace volně ke stažení 
 
Na našich stránkách www.losonline.eu si můžete v sekci „LOS nabízí“ zdarma stáhnout publikace 
s metodami, které ocení zejména učitelé a pracovníci s mládeží. K publikaci, jež mapuje dva úspěšné 
ročníky česko-polského projektu Poláczek – Jesteśmy sousedé a projektu Poláczek ve szkole, přibyla 
publikace „Já, občan Evropy“ podtitulem “Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi v 
projektech neformálního vzdělávání” dále také publikace projetku Rozjeď to! aneb O nás s námi a 
publikace z projektu Sailors on the Citizenship – Discovering Afrika. 

 Workshopy pro školy 

  

Komu zvoní hrana – O životu na okraji společnosti a prevenci sociálně patologických 
jevů  
Lhostejnost bolí – O válečných odvážných příbězích z časů druhé světové války 
PoláCzek – workshopy na česko-polský jazyk 

Naši nabídku naleznete na našich stránkách v sekci NABÍZÍME.  

 

 

 Regionální konzultant 

Regionální konzultantka Zuzka se vydala za poznáním do světa, a proto LOS na půl 
roku přerušil činnost regionálního konzultanství. Máte-li však nějaké dotazy, 
neváhejte Zuzce napsat na zuzana.tvrzska@losonline.eu, máte-li dotaz, který 
potřebujete zodpovědět okamžitě, kontaktujte regionální školitelku MvA Petru 
Handlířovou nebo přímo ČNA. Kontakty naleztete zde: 

http://www.mladezvakci.cz/kontakt/kontaktni-informace/ 

  

 Mezinárodní projekty (výměny, školení, semináře) 

Nabízíme účast na mezinárodních a interkulturních projektech v Evropě na různá 
témata volného i angažovaného času, např.: fotografie, tanec, aktivní participace, 
identita, média, outdoor, multikulturní výchova, životná styl, divadlo, aj. 
Aktuální nabídka naleznete na http://losonline.eu/nabdka-16/ 

 

 

 

http://www.losonline.eu/
mailto:zuzana.tvrzska@losonline.eu
http://losonline.eu/nabdka-16/
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 Živá knihovna – Nesuď knihu podle obalu  

 

Přijďte do knihovny, kde knihami jsou lidé a potkejte se se svým předsudkem. 
Nabízíme uspořádání Živé knihovny, která jako metoda slouží k prolomování 
stereotypů a předsudků k diskriminovaným menšinám a subkulturám na festivalech, 
školách nebo na náměstích či v knihovnách.  

 

 Open space technology 

Nabízím zorganizování setkání pro velký počet osob pomocí Open Space 
Technology. Tato Metoda může sloužit ke konzultaci témat nebo rozvoji škol, firem, 
organizací či komunit. Více info zde 

 

 

 Lekce polského jazyka zdarma 

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme kurz pro další skupinu. Poku dmáte zájem naučit se Polsky 
s naší rodilou mluvčí, která se naopak učí česky, neváhejte a pište na: malgorzata.meres@gmail.com 
Kurz je dvouměsíční a plánuje se na každé pondělí od 18:00 v kanceláři LOS. 

 
 

 Dobrý LOS není spojencem nečinných.  

(Sofoklés) 

 

http://losonline.eu/nabzme/pro-firmy-26/
mailto:malgorzata.meres@gmail.com

