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Vážení příznivci, přátelé, partneři a sponzoři,
Rok 2012 byl pro naši organizaci rokem růstu a krystalizace. Jako každé sdružení osob, které mají zájem na změně svého okolí, i my jsme dále rozvíjeli naše strategie a analyzovali potřeby Liberce
a jeho kulturně geografického kontextu. Vyvinuli jsme značné úsilí k tomu, aby naše činnost rezonovala s
potřebami osob z Liberecka, a to nejen tím, že jsme seděli nad daty, ale zejména naší vlastní činností a projekty, zároveň však i reflexí vlastní činnosti a pečlivému pročítání zpětných vazeb účastníků našich aktivit.
Zjistili jsme, že je třeba umožnit mladým lidem cestovat za hranice, a to nikoli jen na dovolenou, ale především
ke zvýšení vlastní zaměstnavatelnosti a tzv. SKA (dovednosti, znalosti a postoje). Proto jsme se rozhodli, že
vstoupíme na pole Evropské dobrovolné služby (EDS), která tuto činnost podporuje zcela ojediněle. Zároveň
jsme si však všimli, že chybí most mezi mladými osobami a seniory, což nás přivedlo blíže k metodě Orální historie, s níž pracujeme hned v několika projektech, z nichž za zmínku stojí zejména Živá paměť města Liberec –
Reichenberg. Práce se seniory nás zároveň přivedla na myšlenku zajištění mobilit pro tuto cílovou skupinu. Tím
vznikl projekt Poláczek – Old good times, v rámci kterého budeme v roce 2013 a 2014 pořádat výměny seniorů.
V rámci spolupráce s našimi partnery z Euroregionu Nysa-Nisa-Neisse vykvetlo několik aktivit a projektů, které výrazně prohlubují spolupráci mezi zeměmi, a to ne pouze na úrovni infranstruktury, ale zejména na úrovni lidské. Příkladem může být projekt Překročme hranice.
S blížícími se krajskými volbami jsme rovněž nalezli potřebu zmobilizovat mladé lidi a pomoci jim kolekcí
informací o všech politických subjektech ucházejících se o podíl na moci ve vedení kraje. Angažovanost mladých jsme nezajišťovali pouze diskusemi a setkáním s hejtmany, ale především netradiční formou (plavba na
parníku, setkávání v tramvaji, fotbalové turnaje s politiky, apod.), a to vše v rámci projektu Hrajeme o náš kraj.

V neposlední řadě jsme i tento rok pracovali s metodou Živá knihovna, která je srdcovou záležitostí. Snažili jsme se její užití rozšířit i do zemí, kde ještě není tak etablovaná, jak například v České republice, a to pomocí mezinárodního školení Meet your borders.
Naši
činnost
velmi
výrazně
podpořila
i
navrátivší
se
regionální
konzultantka,
která
vychází
vstříc
žadatelům
o
projekty
Mládež
v
akci.
Šíře našich projektů má společný jmenovatel, kterým je strategie. O ní si v této zprávě můžete rovněž přečíst. Chtěl bych Vám všem poděkovat, všem Vám, kteří jste kdy připojili ruku k dílu, navštívili naše aktivity,
radili nám, kritizovali nás, inspirovali jsme nás a všem, kteří nám fandí. Je to krásné vidět zpětnou vazbu.

Mgr. Antonín Ferdan
Předseda
LOS – Liberecké občanské společnosti, o. s.

Struktura
organizace

V této části se budeme věnovat zejména vyjasnění si některých struktury organizace.
KDO JE V ORGANIZACI A CO TO ZNAMENÁ?
V organizaci je síť lidí, kteří mají potřebu něco měnit, naložit se svým volným časem tak, že ukazují
ostatním možnosti a dveře, kterými oni sami již předtím prošli, a zároveň pracují sami na sobě a na rozvoji svých schopností. Sdružení by se dalo rozčlenit na:

PŘEDSEDNICTVO
Je zodpovědné za majetek sdružení, hospodaří s penězi, vystupuje zásadně za
celé sdružení
Schvaluje neodkladné záležitosti, navrhuje roční rozpočet a pracuje na rozvoji
koncepce organizace
Vyhledává aktivně finanční zdroje, připravuje vize a ideovou náplň organizace,
stará se o její vnější vztahy a image
ČLENOVÉ
Člen je ten, kdo řádně vyplní přihlášku, která je následně schválena rozhodčím
orgánem (členskou schůzí, v některých případech i předsednictvem) a zaplatil příspěvek
100,- za 1 kalendářní rok dopředu
Narozdíl od předsednictva nemá podpisové právo, nemůže právně vystupovat za
organizaci bez mandátu předsednictva, ale nemá ani hmotnou zodpovědnost za finance
organizace krom těch, které mu byly svěřeny k určitým účelům.
DOBROVOLNÍK
Je to osoba, která není oficiálně zapsaná do struktur organizace, nachází se pouze
v kontaktním listu
Osoba, která nabízí určité dovednosti či znalosti naší organizaci, avšak nechce či
nemůže spolupracovat dlouhodoběji a koncepčně
Typy dobrovolnictví v LOS:
o
EVS (viz Mládež v akci / akce 2)
o
Stáž (viz Erasmus, GRUNDTVIG)
o
Bývalí účastníci projektů a sympatizanti

O NÁS

LOS – Liberecká občanská společnost je nevládní nezisková organizace založená v roce 2003. Naším hlavním
cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni a to pomocí neformálního vzdělávání. Soustředíme se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a otevření nových
možností pro to být aktivním. Taktéž usilujeme o spolupráci mezi dalšími nevládními organizacemi a školami.

Naším posláním je:

,,Nabídnout příležitosti a zázemí k rozšiřování obzorů a rozvoji osobnosti směřujících k aktivní otevřené a odpovědné společnosti.“

Naše motto:

„Zážitkem vpřed!“

Naše cíle jsou:

• Podporovat mládež v iniciativách prospěšných pro jejich vrstevníky a veřejnost
• Zvýšení povědomí o neformálním vzdělávání
• Podpora mezinárodního dialogu formou mládežnických a vzdělávacích aktivit
• Posílení spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
• Šíření informací o možnostech mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi

Co děláme:

• Projekty interkulturního charakteru, pracujeme s interkulturní skupinou
• Pořádáme letní školy, semináře, workshopy a workcampy (e-learning, b-learning) v rámci neformálního vzdělávání

• Podporujeme a zaštiťujeme výměny a projekty napomáhající v rozvoji mládeže a v účasti mládeže ve veřejném
životě v jejich okolí a v místních organizacích
• Pořádáme happeningy, koncerty, promo akce

Jsme tu hlavně pro:

• + 15 žáci SŠ (3. stupeň)
• + 18 – 30 (ne pouze na studenty)
• vzdělavatelé (učitelé, pracovníci s mládeží)
• obyvatelé E-NISA

jsme pěkně vypečená
partička

STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN 2013 - 2015
Jako každá organizace, i my musíme mít jasno v tom, co vlastně děláme, proč to děláme a jak to dělat
budeme. Nečekej zde žádnou kámasutru, budeme se snažit být ryze praktičtí a poměrně struční. Abys
byl/a v obraze, představíme ti naši vizi a plán na tři roky (od 2013 – 2015). Tento plán se jistě trochu
změní, což zajistí zejména členské schůze (alespoň 3 x do roka), nebo výroční setkání (1 x do roka)
VIZE ORGANIZACE
Naší vizí je fungující nezisková organizace s dlouhodobým a efektivním plánem, řízením i komunikací,
která předně naplňuje poslání organizace a odráží její hodnoty.
POSLÁNÍ
Naším posláním je otevřená občanská společnost, ve které je uplatňován aktivní dialog vedoucí k nalezení nejlepšího možného řešení pro společenské problémy, společnost, ve které se nemusíme stydět
bát projevit svůj názor, ve které spolupracují různorodé právnické i fyzické subjekty, společnost, v níž
máme rádi města a jejich okolí, v nichž žijeme a o které pečujeme, ve které mladí lidé pracují na svém
osobním rozvoji, na dalším vzdělávání a zvyšování své kvalifikace pro budoucí zaměstnavatelnost. Naším posláním je společnost spolupracující a otevřená, taková, které si lze vážit.
HODNOTY, NA KTERÝCH NAŠE ORGANIZACE STOJÍ:
Naše poslání naplňujeme vždy v zásadách české i evropské právní legislativy, ale i v rámci obecně
uznávané morálky společnosti. Vždy se rozhodujeme na základě obecného konsensu, diskutujeme o
problémech, neužíváme nekalých manipulativních technik, ani se nesnažíme vytvářet prázdná hesla bez
náplně. Jsme apolitičtí, nejsme nikomu poplatní a nikdo zvnějšku neurčuje směřování našich aktivit,
ani jejich obsahovou náplň. Vždy se snažíme spolupracovat a hledat kompromis, nevnášíme osobní

osobní nesympatie do činnosti organizace. Vždy vystupujeme v souladu s filosofií LOS – Liberecké občanské
společnosti, o. s. a především s Listinou základních práv a svobod (LZPS).
Hodnoty, kterých si nejvíce vážíme:
Respekt k odlišnostem
Tolerance k jinakosti
Svoboda projevu
Společenská a občanská odpovědnost
Dodržování lidských práv
Veřejně se hlásíme k odkazu Václava Havla jako bojovníka za lidská práva.
NAŠE TÉMATA
Spolupráce
Zaměstnavatelnost
Identita
Naše poslání chceme naplnit různorodými projekty, které se nesou v zásadách neformálního vzdělávání a zkušenostního učení. Chceme nabízet a otevírat prostor pro ty neziskové organizace, instituce a firmy, které mají
zájem o spolupráci, a to jak na lokální, tak i euroregionální úrovni. K tomu jsou sestavené portály www.dobrovolnikvlbc.cz a www.ilovenisa.eu. Chceme podporovat mladé lidi v dalším vzdělávání a nabízet jim takové
možnosti, které zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to skrze semináře a vzdělávací kurzy v České
republice, ale i v dalších zemích EU. Chceme jim otevřít možnost vycestovat pomocí Evropské dobrovolné
služby či programu Leonardo. Chceme podpořit propojení generací a sounáležitost s místem, ve kterém žijeme, a to skrze orální historii a prací s identitou obyvatel Liberce i Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse. K naplnění
našich témat nám slouží dvě základní strategie: Pro živý liberec, Pro živý Euroregion Nisa-Nysa-Neisse.
CÍLE:
• Podporovat mládež v iniciativách prospěšných pro jejich vrstevníky a veřejnost;
• zvýšení povědomí o neformálním vzdělávání a využívání neformálního vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti mládeže na trhu práce;
• Podpora mezinárodního dialogu formou mládežnických a vzdělávacích aktivit
• Posílení spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
• Šíření informací o možnostech lokální a mezinárodní dobrovolné spolupráce mezi fyzickými i právnickými
osobami

STRATEGIE

STRATEGIE PRO ŽIVÝ LIBEREC
Přestože je název zavádějící, nejedná se pouze o Liberec, ale o celý Liberecký kraj. Chceme se systematicky věnovat rozvoji spolupráce jednotlivých právnických i fyzických osob, propagaci dobrovolnictví, ale i
rozvoji mládeže k získání vyšší kvalifikace.
Cílem této strategie je podpora:
Pracovníků s mládeží, mládežnických leadrů a učitelů a institucí zabývajících se vzděláváním mládeže (semináře, workshopy, kurzy, ...)
Mládeže při vytváření vlastních iniciativ a projektů (konzultace k programu MvA, prostor pro
vytváření projektu, nabídka mobilit a kontaktu s evropskými i mimoevropskými mládežnickými leadry a
trenéry,...)
Vnášení mezinárodního prostředí NNO do prostředí regionu Liberec (Open space technology,
world café, mezinárodní školení, výměny mládeže,...)
Spolupráce mezi jednotlivými NNO v rámci Libereckého regionu a přinášení kontaktů na mezinárodní partnery (síťovací setkání, školení, konference, ...)
Dobrovolnictví, multikulturality a dialogu (dobrovolnické dny, Živá knihovna, World café,...)
Základním webovým nástrojem této strategie je: www.dobrovolnikvlbc.cz
Tradiční akce:

Živá knihovna

Průvod dobrovolníků

Dobrovolnické víkendy, výměny mládeže, semináře (min 1x za rok)

Workshopy – Bezdomovci, Lhostejnost bolí, Poláczek, Procházky po Liberci

STRATEGIE PRO ŽIVÝ EUROREGION NISA-NYSA-NEISSE
Základním cílem této strategie je vytvoření komunikačních mostů, které umožní komunikaci a synergii aktivit v pohraničí, což v budoucnosti může vést k navázání partnerství mezi jednotlivými právnickými i fyzickými osobami.
Cílem této strategie je podpora:
Spolupráce na mezinárodní úrovni mezi jednotlivými institucemi a organizacemi (databáze
organizací a institucí, certifikace,…);
Mobility mládeže mezi jednotlivými zeměmi (dobrovolné víkendy, EDS, …)
Mobility dospělých a usnadnění zaměstnání za hranicemi regionu (Novinář v ERN, spolupráce
mezi ÚP jednotlivých zemích,…)
Sdílení know-how pro práci s přeshraničními regiony (semináře, popisy příkladů dobré praxe,…)
Bourání předsudků a stereotypů mezi jednotlivými obyvateli (Živá knihovna, Flash moby, společné kulturní akce a vzdělávací aktivity, spolupráce mezi městy a organizacemi)
Základním webovým nástrojem této strategie je: www.ilovenisa.eu
Tradiční akce:

Živá knihovna

Dobrovolnické víkendy, výměny mládeže, semináře (min 1x za rok)

Evropská dobrovolná služba

Živá paměť města Liberec - Reichenberg

Konference, certifikace

LOS
NABÍZÍ

METODICKÉ PUBLIKACE
• Lhostejnost bolí

Publikace z projektu “Lhostejnost bolí” nahlíží na neobyčejné 4 příběhy,
které se udály během druhé světové války. Uvnitř publikace najdeme didaktické zpracování uvedených příběhů, na kterém se podíleli odborníci z
osmi evropských zemí. Publikace je distribuována v elektronické i tištěné
verzi především pro učitele dějepisu a pracovníky s mládeží.
Publikace ke stažení zde:
http://www.unescocentre.pl/files/polaczek_kniha_86_low_for_mail.
pdf

• Poláczek – Jesteśmy sousedé

Publikace mapuje dva úspěšné ročníky česko-polského projektu Poláczek
– Jesteśmy sousedé, který položil základ pro dlouhodobou spolupráci v oblasti práce s mládeží v západní části česko-polského pohraničí. Publikaci
obsahuje kromě informací o projektu, komentářů od účastníků i lektorů,
didaktickou část s přesným popisem použitých metod. Primárně je publikace určena pracovníkům s mládeží a učitelům občanské výchovy.
Publikace ke stažení zde:
http://www.unescocentre.pl/files/polaczek_kniha_86_low_for_mail.pdf

•   Komu zvoní hrana

Roční iniciativa podpořená programem Mládež v akci se zaměřením na problematiku sociálního vyloučení. Cílem bylo vytvořit interaktivní workshopy pro žáky základních a středních škol na základě příběhů bezdomovců,
s nimiž se v Liberci setkáváme velice často a publikace s teoretickým podkladem a metodikami.
Publikace ke stažení zde: http://losonline.eu/files/komu_zvon___hrana__final_web_.
pdf

• Sailors on the citizenship – Discovering Africa

Publikace mapující projekt Sailors on the CitizenShip Discovering Africa přináší celkové
ohlédnutí a zároveň slouží jako didaktická pomůcka pro učitele a pracovníky s mládeží.
Publikace ke stažení zde: http://losonline.eu/files/sailing_europe_for_web.pdf

REGIONÁLNÍ KONZULTANT

Los ve spolupráci s Českou národní agenturou Mládež nabízí regionální konzultanství programu Mládež v akci,
což je program Evropské unie na podporu neformálního vzdělávání. Regionální konzultantkou je Zuzana Tvrzská, kterou můžete kontaktovat na e-mailu zuzana.tvrzska@losonline.eu.

WORKSHOPY

• Poláczek ve szkole
Cílem těchto interaktivních workshopů je zvýšit mezi studenty povědomí o sousedech za hranicemi a
nabourat předsudky, které o nich mají. Cílovou skupinou jsou studenti 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ
z česko-polského pohraničí. Workshopy jsou postavené na metodách neformální pedagogiky a tým je
vždy složen z lektorů z ČR i Polska.
Jednotlivá témata workshopů jsou:
• Česko/polský jazyk (cílem je seznámit studenty s jazykem sousedního národa a rozvinout jazykové
kompetence)
• Česko/polské stereotypy (cílem je nabourat negativní předsudky)
• Společné Krkonoše (zaměřeno na společné vlastnosti, tradice, kulturu)
Workshopy jsou orientovány na průřezová témata výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a osobnostní a sociální výchova.
• Lhostejnost bolí
Cílem těchto workshopů

je

propagace

společné

evropské

každý LOS
vyhrává

historie

a

hodnot.

Mezinárodní tým vzdělavatelů vypracoval vzdělávací materiály – čtyři scénáře vzdělávacích modulů,
které mají být využity ve vyučování o Spravedlivých a Tichých hrdinech, za účelem podpory občanské
odvahy, tolerance a demokracie v současné společnosti. Navrhované scénáře workshopů mohou být
využity pro mladé lidi mezi 15-18 lety jak ve škole, tak mimo školní prostředí.

•

Komu zvoní hrana

Nabízíme interaktivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty 1. a 2. ročníků SŠ. Workshopy jsou realizovány lektory prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Hlavním cílem je prevence před sociální exkluzí.
Workshopy jsou orientovány na průřezové témata
• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• multikulturní výchova
• osobnostní a sociální výchova.

ŽIVÁ KNIHOVNA

LOS nabízí uspořádání Živé knihovny, která slouží jako metoda neformálního
vzdělávání k prolomování stereotypů a předsudků k diskriminovaným menšinám a subkulturám na
festivalech, školách nebo na náměstích či v knihovnách.
Jedná se o metodu, kdy se knihami stanou lidé reprezentující menšiny nebo osoby se zajímavými
životními příběhy. Čtenář si tuto živou knihu půjčí, vstoupí s ní do dialogu a má tak prostor setkat se
a popovídat si se svým předsudkem.
Během roku 2012 LOS zrealizoval tři Živé knihovny, jednu v březnu 2012, druhou v červenci a třetí
v září.

PROJEKTY:
UKONČENÉ V ROCE 2012

Komu zvoní hrana
V rámci projektu Komu zvoní hrana jsme realizovali 10 pilotních interaktivních workshopů s výstavou pro žáky základních a středních škol se
zaměřením na sociální exkluzi a její prevenci a nabídnli vzdělavatelům
publikaci s metodickými pokyny pro uspořádání vlastních workshopů v
hodinách občanské výchovy či podobných předmětů.
Projekt se zaměřoval na téma sociální exkluze – chudoba a sociální vyloučení jsou témata, kterým se učitelé často vyhýbají kvůli emociální a
metodické náročnosti a nepřílišné znalosti problematiky. Publikací, dokumentem, výstavou a pořádáním workshopů se snažíme tuto situaci změnit
a doplnit tak chybějící článek formálního vzdělávání. Je to rovněž první
projekt s využitím metody Orální historie.
Výsledky projektu:
- Publikace s teoretickým podkladem a metodikami s terminologií
– Video dokument pojednávající o problematce a usnadňující tak práci
učitelů a volnočasových pracovníků
– Interaktivní výstava s promítáním filmu a živou knihou
– 4 různé metodiky se 3 životními příběhy
Více na: www.losonline.eu

Poláczek

Hlavní cíl:
Podpořit a stimulovat spolupráci (& kontakty mezi mladými lidmi) na česko – polském pohraničí
za pomocí týdenního setkání a uspořádáním workshopů na českých a polských školách, které budou podporovat vzájemné porozumění k sousedům za hranicí.
Jednotlivé cíle:
1. Bojovat proti stereotypům a předsudkům o našich sousedech
2. Zvýšit motivaci účastnit se aktivně veřejného života lokálních komunit
3. Podporovat rovné příležitosti v příhraničí
4. Vytvořit skupinu mladých lidí, kteří se stanou aktivními v příhraniční oblasti
Harmonogram projektu
Školení účastníků, 4.11. – 11.11. 2011
Školení pro 18 studentů (9 z Čech, 9 z Polska), které vás obeznámí s metodami a nástroji jak připravit a uspořádat interaktivní workshop pro žáky a mládež z regionu.
Workshopy ve školách, listopad 2011
Workshopy zaměřené na toleranci (mezinárodní komunikace mezi sousedy) a aktivní účast mládeže
ve společnosti uspořádané minimálně na dvou školách v Polsku a na dvou v Čechách. Workshopy
budou prováděny v mezinárodních trojicích. Na každou trojici čekají dva jednodenní workshopy.
Kouč z každé země vám bude nápomocen při přípravě a vyhodnocení workshopů.
Putovní výstava z workshopů
Výstava bude sloužit jako nástroj pro sdílení našich zkušeností s ostatními a prosazovat česko – polskou spolupráci. Naším cílem je ukazovat výstavu ve školách, kulturních centrech a radnicích. To
záleží na strategii, pro kterou se rozhodnou naši účastníci.
Více na: www.polaczek.cz

PROJEKTY:
REALIZOVANÉ V ROCE 2012

Výměna mládeže - Hit the nature

V červnu 2012 proběhla výměna mládeže Hit the Nature. 42 lidí z 9ti zemí Evropy se
společně sjelo do Nového města pod Smrkem, aby společně vymýšleli jak se dá zábavnou
formou trávit čas v přírodě.
Projekt trval 9 dní, během nichž se účastníci z Rumunska, Česka, Polska, Litvy, Estonska, Španělska, Portugalska, Slovinska a Řecka společně seznamovali, poznávali okolí a
hráli hry aby pochopili základní principy na kterých jsou hry založeny. Poté v mezinárodních skupinách pracovali na vymýšlení nejen her zbrusu nových, ale také způsob, jakým hru předvést, a jak ji popsat tak, aby každý, kdo si ji bude chtít zahrát, ze stručného
návodu pochopil, co a jak.
Více na: hittthenature.eu

Školení - Meet your borders

24 účastníků z 11 zemí EU se zúčastnilo training coursu Meet your borders, který se
zaměřuje na přeshraniční spolupráci skrze metodu Živá knihovna.
Mezi lidmi exitují různé typy hranic; mezi zeměmi, mezi lidmi, uvnitř lidí…Ve skutečnosti neexistují fyzické hranice v příhraničních oblastech. Ale co zůstává, jsou hranice
v našich hlavách. Jazyk může být hranicí rovněž. Jaké jsou možnosti, díky nimž mohou
sousedé zapomenout na politické hranice? Jak pomoci k tomu, abychom si vzájemně
porozuměli? Během 7 dní školení jsme objevovali potenciál přeshraniční spolupráce a
sdíleli s účastníky naši zkušenost s užíváním metody živé knihovny jako nástroje k prolamování národních stereotypů.
Více na:www.meetyourborders.eu

Překročme hranice

Projekt Překročme hranice se zaměřuje na rozvoj přeshraničního dobrovolnictví s ohledem na lokální
realitu Libereckého kraje. Vzhledem ke geografickému položení kraje se zaměřujeme zejména na česko-polsko-německou spolupráci, tedy spolupráci v Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse (ERN). Projekt volně
navazuje na ILOVENISA, který se uskutečnil v roce 2011.
Hlavním cílem projektu bylo podpoření aktivní participace neorganizované i organizované mládeže na
rozvoji komunitního života v Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse (dále ERN) skrze interaktivní metody neformálního vzdělávání a uměleckou expresi. Tohoto cíle jsem se snažili dosáhnout skrze různorodé aktivity,
které jsou vzájemně provázány v dílčích cílech a krocích - Dobrovolné víkendy, Rozloučení s létem, jazykové animace, Průvod dobrovolníků a samozřejmě i rozvoj certifikacev rámci Ilovenisa.eu.
Více na: Ilovenisa.eu; www.losonline.eu

Dílčí aktivity:
a.
Certifikace
Vytváření certifikátu oproti plánu trvalo mnohem delší dobu, a to i kvůli letním prázdninám a pomalejší
komunikaci s partnery, kteří certifikáty připomínkovali. Přesto se nám do 31.12.2012 podařilo oslovit
více než 35 organizací z ERN, z nichž většina stojí o certifikát.
b.
Dobrovolné víkendy
Od počátku byl značný problém s víkendy, a to proto, že lektorka a koordinátorka onemocněla, kvůli
čemuž jsme byli nuceni jeden z víkendů zrušit. Na náhradním termínu jsme se už kvůli plnému harmonogramu nedokázali dohodnout. Další víkendy však proběhly bez potíží. Vytvořili jsme i společný
česko-polsko-německý víkend pro dobrovolníky a zástupce NNO, abychom analyzovali potřeby mládeže
a společně naplánovali další aktivity podporující přeshraniční dobrovolnictví. Tento víkend tak nahradil
víkend srpnový, kdy lektorka onemocněla. Tento víkend však na žádost účastníků bude realizované v rámci navazující iniciativy mládeže.

c.
Živá knihovna
Proběhla v rámci akce Rozloučení s létem. Měli jsme 67 čtenářů, a to ze všech zemí ERN. Celkem jsme měli 5 knih, knihovna trvala 4 hodiny.
d.
Rozloučení s létem
Kvůli technickým požadavkům jsme byli nuceni přesunout akci Rozloučení s létem na pozemek
areálu Kristýna, který se nachází 500metrů od původního místa setkání. Důvodem rovněž bylo
patronství hejtmana LK a jeho účast v živé knihovně, ale i sponzoring od Kristýna, a. s. Akce
proběhla dle plánu, bylo zapojeno více než 35 dobrovolníků ze všech tří zemí, a i přes mrazivé a
deštivé počasí navštívilo akci minimálně 150 účastníků.
e.
Dobrovolník na 72 hodin
Akce proběhla dle plánu, celkem jsme uskutečnili 10 miniprojektů v celém LK, na nichž se
podíleli i zahraniční dobrovolníci. Výstava Dobrovolníka na 72 hodin proběhla během Průvodu
dobrovolnictví a byla umístěna i v KVKLI. Akce byla spolufinancována v rámci projektu Hrajeme o náš kraj.
f.
Novinář v ERN
Celkově se nám nepodařilo oslovit požadovaný počet mládežníků, nicméně 15 lidí ve věku do
19 let se podílejí na vzniku druhého čísla časopisu. Věříme, že postupně se přidá více mládežníků i díky propracovanějšímu způsobu oslovování mládeže.

g. Česko-polské animace
Velmi úspěšná aktivita, jež nevyžadovala prakticky žádné finanční prostředky a po které je
v současné době obrovská poptávka, kterou se budeme snažit naplnit od září 2013. Celkem
bylo školeno 14 osob, mezi nimiž byli i dva primáři místní nemocnice a mládežníci z Liberce.
h. Průvod dobrovolníků 17.11. 2012
Jak jinak dát vědět o dobrovolnictví, než tím, že se pořádně oslaví a ukáže. V den výročí ,,samotové revoluce“ jsme vyšli do ulic i my, tentokrát však s ukázkami dobrovolnických aktivit
a divoké fire show. Akce byla spolufinancována projektem Hrajeme o náš kraj.

PROJEKTY:
ZAPOČATÉ V ROCE 2012

Hrajeme o náš kraj

Cíle:
•
Podpora informovanosti o kompetencích krajského úřadu
•
Zjišťování potřeb mladých z libereckého kraje a vytvoření prostoru
po diskusi o výzvách a budoucnosti kraje s osobami majícími zásadní vliv na
rozhodovací procesy v kraji
•
Podpora mladých k většímu zapojování do veřejného života
•
Motivovat mladé k volební participaci
Cílové skupiny:
•
Mládež ve věku 17 - 26 let (reprezentující školní a městské parlamenty
mládeže, studentské organizace, neformální skupiny, sami sebe)
•
Politici a osoby zapojené v rozhodovacím procesu z LK (z oblastí a
odborů pro mládež, vzdělávání a místní rozvoj a to z různých úrovní – krajský
úřad, městské a obecní úřady a nejlépe tak, aby bylo rovnoměrně zastoupeno
celé území kraje)
•
Experti/profesionálové (pracovníci s mládeží, osoby pracující v DDM
a Klubech pro mládež, osoby pracující v neziskových organizacích pracujících s
tématy komunitního rozvoje a vzdělávání mládeže)
•
Veřejnost libereckého kraje
Geografické zaměření především na liberecký kraj.

1. Změň své okolí 25.4.2012
Diskuse se zúčastnili 4 kandidáti na hejtmana Libereckého kraje s třemi desítkami studentů libereckých středních škol i vysokoškoláků z Technické univerzity. Diskutovaná témata se týkaly
hlavně mládeže, jejich potřeby, zájmy, vztah k veřejnému dění a povědomí o funkcích kraje.
2. Ozvi se v Semilech! 31.5.2012
V podobném stylu se nesla i diskuse v Semilech. Mnoho studentů vidělo politika „naživo“
vlastně poprvé v životě. Mezi kandidáty na hejtmana byli Lena Mlejnková, Jaroslav Podzimek,
Vladimír Richter, Petr Skokan.
3. Streetfotbal s politiky 12.– 14. 6. 2012
Při této příležitosti se mohla veřejnost potkat s politiky, zahrát si s nimi a tím je poznat i v
jiném světle. Při hřišti byl rovněž umístěn informační stan, kde se lidé mohli dozvědět víc o
tom, jak funguje Liberecký kraj. Streetfotbal se konal ve Frýdlantu, Liberci a Jablonci nad
Nisou.
4. Nenechte to plavat 19. 20. 7. 2012
Další úspěšnou akcí bylo dvoudenní setkání s názvem „Nenechte to ujet“, v rámci kterého
mohli studenti a politici diskutovat na parníku v Doksech na téma „K čemu nám je kraj?“.

LOSujeme
poctivě!

5. Nenechte to ujet! 12.9.2012
Měsíc před volbami se pak konala akce „Nenechte to ujet“, kdy do volební tramvaje mohl
nastoupit kdokoliv a měl jedinečnou šanci si neformálně popovídat s politiky a díky naší informační kampani se dozvědět proč jít k volbám. Pozvání přijalo přibližně 20 kandidátů do krajských voleb.
6. Hejtmanská diskuse 20.9.2012
Diskusi moderoval hlavní komentátor Mladé fronty DNES Martin Komárek, její záznam odvysílala regionální televize Ge¬nus plus a byl k dispozici i na Volebním ma¬jáku, kde ho zhlédlo
přes 600 diváků. Dis¬kutovalo se na témata korupce, efektivního řízení krajského majetku a
také podpory mládeže.
7. Volební studia, volební maják, informační kampaň 12.9. – 12.10. 2012
Součástí projektu byl i volební maják (http://volebnimajak.cz/), který obsahoval 20 videorozhovorů (volebních studií) s lídry kandidátek, odpovědi na 10 otázek, program, kandidátky, mediální reference ke všem dvaceti kandidujícím stranám.
8. 72 hodin pro náš kraj 12.– 14.10.2012
Do akce 72 hodin pro náš kraj, která zprostředkovávala dobrovolnické aktivity, se zapojilo
přibližně 12 organizací ze 7 různých měst Libereckého kraje. V Liberci např. V-klub vymaloval
zeď u Harcovské přehrady, nebo v Novém Boru vymalovali děti z DDM Sluníčko autobusovou
zastávku, v Hrádku nad Nisou zas mládež uklidila skate park.

9. Průvod dobrovolníků 17.11. 2012
Jak jinak dát vědět o dobrovolnictví, než tím, že se pořádně oslaví a ukáže. V den výročí
,,samotové revoluce“ jsme vyšli do ulic i my, tentokrát však s ukázkami dobrovolnických
aktivit a divoké fire show.

Živá paměť města Liberec – Reichenberg
Projekt Živá paměť města Liberec – Reichenberg propojuje osobní příběhy s místy, které zachycují
zásadní témata Liberce jako dějinné události, architekturu, dobový život, úspěchy i problémy města.
Hlavním cílem projektu je přispět k širšímu porozumění dějinných událostí města Liberce a současně upozornit na možnosti aktivního zapojení do občanského života, a to pomocí „projížďky“ Libercem se zvukovým průvodcem. Tohoto cíle chceme dosáhnout skrze různé aktivity jako je setkání s
pamětníky, mezinárodní vzdělávací seminář, živá knihovna, diskuse s veřejností, otevření zážitkově
vzdělávacího programu a mnoho dalšího.

Proběhlé akce:
Litera Tour (2. října 2012)
Veřejné předčítání knih herci z libereckých divadel, které se konalo v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Smyslem Litera Tour bylo přitáhnout lidi ke čtení a literatuře a objevit
zajímavá místa v Liberci a jejich historii.
Setkání s příběhem
Jan Šolc a Eva Hoskovcová, vzpomínky na normalizaci
17. listopad 2012, Atelier, Liberec
Setkání s příběhem
Marta Kottová, vzpomínky na Holocaust
10. prosinec 2012, V-klub, Liberec

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za
podporu, pomoc, ale i věcné rady a inspiraci všem osobám, institucím a organizacím,
které se zapojili do našich aktivit. Vzhledem k tomu, že počet takto zapojených FO
i PO rok od roku roste, bojíme se jmenovat
konkrétně, abychom neopomněli jednotlivé
osoby. Přijměte tedy díky a zároveň pozvání
na LOSí kulaté narozeniny v roce 2013, kdy
našemu malému díky, právě i díky Vám a Vaší
podpoře, bude 10 let.
Na tomto místě bychom se však chtěli rozloučit a poděkovat velmi významné člence,
která v LOSovi oddřela stovky dobrovolnických hodin, a to Veronice Dubské! Nezapomeneme a s láskou budeme vzpomínat na
tvoji energii a kreativitu, která jsi rozdávala
po pytlích. Zároveň děkujeme Ondřeji Lochmanovi, který LOS sice zcela neopustil, ale
jeho účast je omezena nově získanou prací.
Rovněž ti děkujeme a oběma Vám přejeme
mnoho LOSího zdaru a málo parohů na hlavách:-)

HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE

ZÁVĚREM

PATRONI

Prof. PhDr. Jan Sokol PhD., SCc.
Jan Kamil Svoboda
Martin Půta

V roce 2012 jsme opětovně hlasovali o vedoucích pozicích v organizaci. Po hlasování se stali členy představenstva:

Představenstvo
Mgr. Antonín Ferdan – předseda LOS
Bc. Michal Resl – místopředseda LOS
Bc. Zuzana Rengerová - místopředsedkyně LOS
Petra Hušková – kontrolor

ČLENOVÉ
Matěj Liederhaus, Petra Lamačová, Michal Resl, Iva Kolínská, Kateřina Filipská, Jindřich Merunka, Michaela
Mrňousová, Kasia Szajda, Karolína Tippeltová, Marek Nikolič, Juraj Holeček, Eliška Brzobohatá, Ondřej Lochman, Hynek Roubík, Juraj Holeček, Marek Nikolič, Eva Hoskovcová.

DOBROVOLNÍCI
Magdaléna Komárková, Adéla Fleková, Martina Nováková, Petr Vavřich,
Eva Ždímalová, Jana Soukupová, Slávek Saska (Sailors on the CitizenShip
XXL, Liberec), Václav Prak, Lenka Bernátová, Miroslava Šarochová, Matěj Chour (Armenie, Estonsko), Michaela Bezuchová, Kateřina Machová,
Klára Bartošová, Martin Kahánek, Eva Ždímalová, Lucie Kubínová, Jana
Hajná, Denisa Mulačová, Helena Mrákotová, Tomasz Grzych, Honorata
Wojtkowska, Marta Kwasek, Malgorzata Krzanowska, Justyna Rusznica,
Piotr Lacki, Arkadiusz Warlikowski, Martyna Rybarczyk, Asia Bednarz,
Piotr Dobrosz (Polaczek), Josef Boček, Barbora Kulhavá, Zuzana Uhrová, Radovan Vlk, Eva Hoskovcová, Dagmar Ferdanová, Filip Hanzelka
(LernFest Žitava)

ČESTNÍ ČLENOVÉ
•
•
•
•
•
•

Sean McDermott, Milton Keyness, Velká Británie
Horatiu Russu, Sibiu, Rumunsko
Damian Druzkowski, Vratislav, Polsko
Marco Santos, Montiju, Portugalsko
Jesper Nielsen, Haderslev, Dánsko
Eva Hoskovcová, Liberec, Česká republika

•
•
•
•

V ulici Moskevská 23/28, Liberec 1, 46001.
Na našich webech.
Na telefonu +420 604 80 95 90
Na e-mailu info@losonline.eu

KDE NÁS NAJDETE?

