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LOS ve zpětném zrcátku: 
 

 Voluntarily across the Border 

LOSové a LOSice se koncem června zúčastnili v Praze zajímavé 
konference s názvem „Voluntarily across the Border“. Téma jak 
stvořené pro nás, nemyslíte? ;-) Cílem této konference byla podpora 
vytváření nových příležitostí na poli příhraničního dobrovolnictví, 
s bližším zaměřením na spolupráci místních komunit. Výstupy z 
konference včetně kompletní fotogalerie najdete na webu 
http://www.nidm.cz/public-relations/international-confererence-
voluntarily-across-the-border/outputs 

 

  My earth my watter 
Pět zástupců LOSa vyrazilo do Litvy poznávat krásy 
podvodního světa. Během výměny 26 mladých lidí 
diskutovalo hlavní ekologické problémy na Zemi i pod 
hladinou a sdílelo své zážitky a zkušenosti. Na našich 
stránkách se brzy objeví závěrečná zpráva z výměny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS – Liberecká občanská společnost, o. s. 

NEWSLETTER 

 

Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,  

 Skončily nám prázdniny, období dovolených, mezinárodních výměn a nejrůznějších projektů a tak se 

velice těšíme, co nám přinese následující školní rok. Máme spoustu LOSí síly do nové práce, ale nejdříve se 

poohlédneme na to, co se za poslední tři měsíce stalo.  

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

www.losonline.eu do sekce „ LOS nabízí“ – „ Mezinárodní projekty“. Pokud vás něco z naší nabídky osloví, 

neváhejte kontaktovat koordinátora projektu, nebo nám napište na info@losonline.eu. Těšíme se na vaše 

reakce a setkání, ať už v Liberci, nebo kdekoliv po světě. 

Váši LOSi a LOSice 

P.S.: Práce na našem webu finišují a nejpozději na naše osmé narozeniny 11.11.2011 budou slavnostně 

spuštěny  

http://www.nidm.cz/public-relations/international-confererence-voluntarily-across-the-border/outputs
http://www.nidm.cz/public-relations/international-confererence-voluntarily-across-the-border/outputs
http://www.losonline.eu/
mailto:info@losonline.eu
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 Wake up, neighbours 
Projekt „Wake up, neighbours“ se zaměřuje především na 
témata: osobní, národní a euroregionální identity a aktivity, 
kterými lze snadno a zdarma probudit zájem a myšlení veřejnosti. 
Více informací a závěrečnou zprávu z projektu naleznete na webu 

http://losonline.eu/131-0-Wake-up-neighbours.html 

 
  Park live 

LOS se spolu s o.s. Divozemí podílel na čtvrtém ročníku prázdninové kulturní akce 

občanského sdružení DIVOZEMÍ, zaměřené na podporu a oživení parků, hřišť a 

zeleně v Liberci. Zábavu zde našli nejen malí, ale i velcí návštěvníci. Fotky z této 

velice povedené akce můžete najít na našem facebook profilu.  

 
 Finále 3 ECK soccer 

 
Již poosmé se konal mezinárodní antirasistický fotbalový turnaj a finále fotbálku 
3Ecku v Seihennersdorfu.  
„Fotbal bez hranice“ je platforma pro navázání kontaktů mezi různými skupinami, 
životními styly a kulturami. Turnaj je rovněž pódium k „užití“ společné kultury a 
diskusi o negativních vlivech fotbalové kultury. Během víkendu se uskutečnilo 
finále 3Eck Soccer Fotbalu, na který se probojovaly i tři týmy z Liberce. 
Návštěvníci se dále mohli těšit na spoustu doprovodných aktivit – koncerty 
českých, německých i polských kapel, výstavy, workshopy, prezentace 
neziskových organizací a diskuse.  
 
 
 
 

 
 Mezinárodní výměna mládeže Protected area 

30 mladých lidí z šesti evropských zemí zavítalol začátkem září 
(2. -12. 9. 2011) do slovinského Koperu na projekt s názvem 
Protected area. Tématem tohoto setkání bylo ekologie, trvale 
udržitelný rozvoj a environmentální výchova. Projektu se 
samoskou zúčastnil i LOS. Výstup z tohoto projektu a závěrečnou zprávu si můžete přečíst na 
http://losonline.eu/index.php?article_id=130&clang=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://losonline.eu/131-0-Wake-up-neighbours.html
http://losonline.eu/index.php?article_id=130&clang=0
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 Europes on the borders 
 
Projekt, který mladým lidem ukázal, jak efektivně 
připravit výměny mládeže a iniciativy v pohraničních 
oblastech a zároveň ukázal, jak zorganizovat projekty v 
rámci Programu mládež v akci se uskutečnil v 
atraktivním prostředí španělské Galicie v termínu 7. - 14. 
září 2011. Více informací a výstupy již brzy na našem 
webu. 

 
 

LOS plánuje: 

 

 Dobrovolný Euroregion 

Nové zážitky čekají na mládež z Německa. České republiky a Polska! Mohou 

se těšit na koncert, flash mob (pokud nevíte, co to je, zadejte heslo na 

youtube) nebo také sázení stromků v Novém pralese. Účastníci zažijí různé 

podoby dobrovolnictví. Když se jim to bude líbit, máme další nabídky! Setkání 

proběhne 14. – 16. 10. 2011 v Liberci. Již brzy se budete moci přihlásit na www.losonline.eu. Pokud 

jste nedočkaví, napište koordinátorovi: antonin.ferdan@losonline.eu.  

 

 PoláCzek  

Ano, je to tak. Je tu opět další, v pořadí třetí verze všemi milovaného PoláCzka. Má 
tři fáze, a to Školení účastníků, které proběhne v termínu  4.11. – 11.11.2011 
v Hrádku nad Nisou, poté  Workshopy ve školách, které budou probíhat 
v průběhu listopadu 2011 a závěrečné Evaluační setkání v termínu od 3. do 
5.12.2011. Máte-li zájem se o PoláCzkovi dozvědět více nebo se ho zúčastnit, 
podívejte se na web http://losonline.eu/133-0-Polczek.html. Máte-li zájem přečíst 
si publikaci z předchozích dvou ročníků, můžete si jí stáhnout na stránkách 
http://polaczek.meetneighbours.eu/ 

 Pochod dobrovolníků 

3. listopadu se ve všech větších městech České Republiky, a tedy i v Liberci, 
uskuteční Pochod dobrovolníků. Tohoto pochodu se zúčastní i LOS v celé své 
parádě. Pro více informací o této akci sledujte náš web 
http://www.losonline.eu nebo http://www.dobrovolnik.cz 

 

 

http://www.losonline.eu/
mailto:antonin.ferdan@losonline.eu
http://losonline.eu/133-0-Polczek.html
http://polaczek.meetneighbours.eu/
http://www.losonline.eu/
http://www.dobrovolnik.cz/
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 EDS Tour 

Jednodenní seminář na téma Evropská dobrovolná služba určený mladým lidem, majícím touhu 
poznat svět z jiné stránky, ale také organizacím, které přemýšlí nad vysíláním nebo přijímáním 
dobrovolníkům ze světa. Seminář, vedený formou neformálního vzdělávání, je zdarma, konat se 
bude ve V-klubu a ICM při DDM Liberec v ul. 5. května 36 v Liberci (hned naproti tramvajové 
zastávce směr město) dne 26.10.2011. Na seminář je nutno se přihlásit na e-mail 
zuzana.tvrzska@losonline.eu 

 

LOSí stálá nabídka: 

 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 

Procházky po Liberci – Cesta známými místy Liberce tak jak je neznáte 

  

 Regionální konzultant 

 

Zdarma nabízíme služby regionálního konzultanta programu Mládež v Akci a 
zástupce evropské informační sítě pro mládež Eurodesk.  

  

 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.  

mailto:zuzana.tvrzska@losonline.eu
http://losonline.eu/128-0-Workshop-Bezdomovci.html
http://losonline.eu/126-0-workshop-Lhostejnost.html
http://losonline.eu/127-0-workshop-Prochzky.html
http://losonline.eu/121-0-Mezinrodn-tmatick-semine-a-kolen.html
http://losonline.eu/121-0-Mezinrodn-tmatick-semine-a-kolen.html
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 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 

 

 

 
 

 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”. Tato publikace vám přiblíží, jak pracovat s 

evropskou dimenzí v neformálním vzdělávání, představí příklady úspěšných 

projektů, které se těmto tématům věnují a naučí konkrétní metody, jak tato témata uchopit pro 

vzdělávací účely.  

 

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.     

(Jan Werich) 

http://losonline.eu/123-0-Open-space-technology.html
http://www.losonline.eu/

