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LOS ve zpětném zrcátku: 
 

 DOBROVOLNÝ EUROREGION 
 

14. - 16. 10. 2011 proběhl úžasný víkend, který spolu strávilo pár 
vyvolených Čechů s pár vyvolenými Poláky. A co se dělo? Uklízel 
se les, vytvářely se workshopy a i jinak se tvrdě pracovalo, ale 
mimo to? Proběhla například slavnostní svatba na náměstí mezi 
Polskem, Českem a Německem, spousta lidí bylo přivítáno či jen 
tak zdarma objato, a také jsme si pořádně zatrsali. Více informací 
a fotek na www.losonline.eu a nebo videí na našem youtube 
channelu. 

 
 

 EDS Tour 
 

Ve středu 26.10.2011 organizovala LOSice Zuzka workshop o Evropské Dobrovolné 
Službě. Seminář byl od desíti hodin do tří, a účastníci měli možnost poznat program 
Mládež v Akci, dozvěděli se jak funguje EDS a pak sami dávali do kupy informace, co 
vše je potřeba, když člověk chce na EDS odjet, dobrovolníka vyslat a nebo 
dobrovolníka přijmout. Odpoledne to bylo vskutku velmi příjemné, oběd byl 
výborný, skupina, která se dostavila, se naučila lecčemu  
 
 
novému a ne v jednom z účastníků workshop probudil chuť v tomto směru podniknout další kroky, a 
to i díky skvělé školitelce, která pozvání přijala a workshop facilitovala. 
Vice informací na zuzana.tvrzska@losonline.eu 
 

LOS – Liberecká občanská společnost o.s. 

NEWSLETTER 

za měsíc 

ŘÍJEN a LISTOPAD 

 

 Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,  

 Vychází první multikulturně tvořené číslo LOSího Newsletteru! Multikulturní? - díky naší nové 

stážistce! O ní a po ní čtěte níže! Dále se zabýváme měsíci plnými pohody, zábavy a také pořádné práce! 

 Než se pustíte do čtení, máme pro vás jeden tip, podívejte se na naše webové stránky 

www.losonline.eu. Je toho tam spousta k prozkoumání a také nové publikace ke stažení, jedna z projektu 

Sailors on the Citizenship – Discovering Afrika a druhá z projektu Rozjeď to! aneb O nás s námi. 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 

http://www.losonline.eu/
mailto:zuzana.tvrzska@losonline.eu
http://www.losonline.eu/
mailto:info@losonline.eu
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 PRŮVOD DOBROVOLNÍKŮ V LIBERCI 
 
Dne 3.11.2011 LOS ve spolupráci s KSK Liberec, Annolk, LHH a v neposlední řadě i Dobromyslí a 

Motyčkovic klikou pořádal Průvod dobrovolníků. Od 14:30 se obyvatelé 
Liberce se mohli těšit na dílny pro malé i velké, žonglování, fire show, 
malování, tancování a mnohé další, a to vše proto, aby viděli, že pomáhat je 
normální a dokonce i zábavné. Průvod začal ve 4 hodiny odpoledne pochodem 
dobrovolníků ulicí Pražská směr nám. Dr. E. Beneše, kde na přihlížející čekali 
neotřelé aktivity. Závěrečnou třešničkou na dortu byla severská Slavnost 
světel. Celou akci zaštítil náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální 
oblast Kamil Jan Svoboda. Fotky z průvodu můžete najít na našem facebook 
profilu.  

 
 

 ŽIVÁ KNIHOVNA V PRAZE 
 

Do Prahy je cesta dlouhá, kdo jí nezná, ten je trouba. To naštěstí o LOSovi neplatí, protože se na tuto 
dlouhou cestu vydal, neztratil se a ještě ke všemu tam uspořádal Živou knihovnu, která měla veliký 
úspěch. Pro veřejnost byla připravena knihovna s tématem „Já, dobrovolník?! – Normální je 
pomáhat“. Knihovna představila různé formy dobrovolnictví poskytovaných v České republice s cílem 
rozšířit povědomí široké veřejnosti o dobrovolnictví jako takovém a o jeho oblastech. 
Více info na http://www.dobrovolnik.cz/tyden/ 
 

 
 PoláCzek vol. 3 

 
V pátek 4. listopadu se do Hrádku nad Nisou sjelo 22 krásných a mladých lidí, aby 
spolu strávili báječný týden plný interkulturního učení, neformálního vzdělávání, ale i 
sebepoznání, kreativity a zábavy. Po výměně PoláCzci uspořádali workshopy na 
školách a na závěrečném evaluačním setkání dokonce i adventní odpoledne v Hrádku 
nad Nisou. Podívejte se na stránky PoláCzka, to bude úplně nejlepší: 
http://polaczek.meetneighbours.eu/ 

 
 

 LOS OSLAVIL SVÉ OSMÉ NAROZENINY 
 
Oslava začala v pátek 11.11 v 15:00 ve V-klubu, kde si příchozí mohli prohlédnout výstavu z našich 
projektů, vypůjčit si živou knihu z řad LOSa a nebo se zúčastnit workshopů, poté se celá oslava 
přesunula na koleje Harcov do Klubu Vlak, kde nám popřála i skupina UDG, a v klubu HAD proběhla 
nonkonformní diskotéka DUCK THE MAINSTREAM spolu s fotbálkovým turnajem. Narozeniny jsme 
řádně oslavili, už teď se těšíme na deváté! Fotky z oslav naleznete na našem FB profilu. 
 
 
 

http://www.dobrovolnik.cz/tyden/
http://polaczek.meetneighbours.eu/
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LOS plánuje: 
 

 STREETGLÚ 
 

Již v lednu vyroste mezi Domem kultury a zadním vchodem OC My (za 
fontánami) Obří iglú s icebarem´a velkou stěhovou klouzačkou. Stavba 
proběhne v období od 7. ledna 2012 po dobu nutnou k dokončení stavebních 
prací na iglú (cca týden až dva). 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. Na projektu se podílí: 

Liberecké happeningové hnutí (LHH), LOS – Liberecká občanská společnost, o.s., Maják, o.p.s. ve 
spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi v Liberci.  Máte zájem se podílet na stavbě i chodu 
streetglú, kontaktujte Pepu na email josef.behalik@losonline.eu 
 

 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. 

 

 CHRISTMAS COOKING 

Opět jsme spojili síly s polským Unesco center a už od 3.12. do 10.12 se skupina mladých lidí 
přesunula do polských Janowic Wielkych, kde se chystají týden vařit a porovnávat své vánoční 
tradice. Také zapojovat místní komunitu, seznamovat je s kulturami okolních států a bavit se s nimi, 
jak to chodí u nich, jaké to ještě bylo za starých časů, co se změnilo, proč, co si o tom myslí, co si o 
tom myslíme my, jak to vidí vysoko postavené hlavy, a vůbec, propereme to vše až na dno. 

V případě zájmu kontaktujte marek.nikolic@losonline.eu 

 

 

mailto:josef.behalik@losonline.eu
mailto:juraj.holecek@losonline.eu
mailto:marek.nikolic@losonline.eu
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SENZACE PODZIMU: 
Přijďte se podívat! Jako do ZOO! Prosíme, tuto LOSici nekrmit, o kvalitní stravu má 
postaráno!  

 Nová dočasná LOSice, Margotka! 

Ahoj! Jsem Malgorzata, jsem z Polska a v LOSovi budu dělat praxi. Budu s Vámi 
dlouhých 5 měsíců! Jsem otevřená na všechno nové a doufám, že budu schopná 
Vám tady v něčím pomoct. Jsem optimistkou, ráda chodím po horách, mám ráda 
přírodu a čaj s citronem.  

Gosia také nabízí kurzy polštiny, máte-li zájem, neváhejte ji kontaktovat na gosiam1986@o2.pl 

 

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 LOS nabízí.  

 

 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/ 

mailto:gosiam1986@o2.pl
http://www.losonline.eu/
mailto:zuzana.tvrzska@losonline.eu
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 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/121-0-Mezinrodn-tmatick-
semine-a-kolen.html 

 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 

 

 
 
 

První láska je LOS, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo (+420604809590). 

(Emile Zola) 

 

http://losonline.eu/121-0-Mezinrodn-tmatick-semine-a-kolen.html
http://losonline.eu/121-0-Mezinrodn-tmatick-semine-a-kolen.html
http://losonline.eu/123-0-Open-space-technology.html

