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LOS ve zpětném zrcátku 

 Krátký film o TC Sailors on the CitizenShip – Discovering Africa 
Podívejte se na video z LOSí dílny, které mapuje unikátní euro-africký projekt. Projekt Sailors on 
the CitizenShip, jenž je jednou z vlajkových lodí organizace LOS, se rozrostl o účastníky (pracovníky 
s mládeží) z afrického kontinentu. Cílem tohoto unikátního projektu je sdílení metod práce s 
mládeží, výměna příkladů dobré praxe a seznámení s přístupy politiky mládeže v jednotlivých 
zemích. 
Více o projektu na stránkách http://sailorsafrica.webnode.cz/  
Video ke shlédnutí na sailors youtube channel: http://www.youtube.com/watch?v=9gT4GIy4lms 
 

 

 Výroční zpráva za rok 2009 
Napravujeme resty! Sekce „Naše dokumenty“ se postupně plní. Jako poslední přibyla výroční 
zpráva z roku 2009. Další várka v podobě „výročky“ za rok 2010 se na stránkách objeví v blízké 
budoucnosti. http://losonline.eu/23-0-Nae-dokumenty.html 

 

 Komu zvoní hrana se hýbe a žije, o čemž se brzy dozvíte na vlastní kůži na připravované 
webové adrese www.zivyliberec.cz. Další schůzku, konaná 23.2.2011 přinesla řadu zajímavých 
podnětů a postřehů. Teď jen čekejte, kdy se k Vám zastavíme, abychom udělali interview. 
 
 
 
 
 

LOS – Liberecká občanská společnost o.s. 

LOSNOVINY 

 

Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,  

měsíc se s měsícem sešel a my bychom vám rádi představili v pořadí již druhý LOSí newsletter.  
 
Tentokrát se společně ohlédneme za únorem, který s sebou přinesl rozsáhlou restrukturalizaci všech možných 
interních materiálů a dokumentů, se nimiž v organizaci pracujeme. Práce, byť neviditelná navenek, přinesla 
řadu pozitiv a nám se pracuje zase o dost snadněji ;-). Výsledky našeho snažení si můžete zkontrolovat na 
vlastí kůži 28.3. 2011. Poslední březnové pondělí proběhne pod naší taktovkou v liberecké knihovně unikátní 
akce: „Živá knihovna“. 
 
Ale nebudeme předbíhat, o Živé knihovně i dalších zajímavých projektech se dočtete níže. Ponořte se tedy do 
LOSího života, v tuto chvíli prostřednictvím newsletteru, v budoucnu doufejme i osobně. 
 

Mnoho pohody a spokojenosti, 

                  Vaši LOSi a LOSice 

http://sailorsafrica.webnode.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=9gT4GIy4lms
http://losonline.eu/23-0-Nae-dokumenty.html
http://www.zivyliberec.cz/
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LOS plánuje 

 Rozjeď to 
Rozjeď to! se chystá na další setkání s mladými lidmi a odborníky, tentokrát do České Lípy 
1. března a do Liberce 4. března. Máte chuť dozvědět se, co je to vlastně ta participace? Patříte 
mezi ty, kteří jsou ochotni o tom, co jim nelíbí, nejen mluvit, ale také pro to něco udělat? Tak 
přesně na Vás se těší lektorky Petra a Zuzka. 
Dopoledne bude tradičně věnované interaktivním workshopům, odpoledne opět zavítají mezi 
účastníky odborníci, pracovníci s mládeží, politici a úředníci. Více zde: www.rozjedto.net 
 

 

 ART ProŽITek 
ART proŽITek je projekt pro dívky ve věku 14-18 let. Tento projekt pracuje s metodou Artefiletiky 
(výchova uměním) a Prožitkové pedagogiky. Skládá se ze třinácti prožitkových, artefiletických a 
sebezkušenostních dílen (lekcí) a pětidenního kurzu s výzvou pro účastnice. Kurz a dílny jsou 
zaměřeny na osobnostní růst skrze rozvoj uměleckého cítění s inkluzí dívek se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Dílny budou probíhat 4. dubna až 29. Června, pravidelně každé pondělí 
od 18:00 do 20:30 ve V-klubu. Zaujal Vás tento projekt, chcete se ho zúčastnit, nebo znáte 
někoho, kdo by o něj měl zájem? Kontaktuje hlavní koordinátorku na email 
petra.lamacova@losonline.eu 
 

 

 Živá knihovna 
Živá knihovna (ŽK) je poměrně nová metoda neformálního vzdělávání. ŽK funguje naprosto 
stejně jako běžná knihovna – Čtenář přijde a půjčí si na určitý časový úsek knihu. Po přečtení 
vrátí knihu do knihovny a může si půjčit další. V Živé knihově se za půjčení nic neplatí. Knihou v 
ŽK jsou lidé. Tato unikátní akce proběhne i v Liberci 28.3.2011 v Krajské vědecké knihovně od 
10:00 do 17:00 hod. Rezervujte si termín a sledujte naše stránky, kde bude již brzy bližší info 
www.losonline.eu, později www.zivyliberec.cz. 
 

 

LOSí stálá nabídka 

 Nová sekce na našich stránkách: „LOS nabízí“ 
Pravidelná nabídka workshopů, mezinárodních školení a seminářů či publikací pohromadě 
v nové sekci na našich stránkách. Sledujte sekci „LOS nabízí“, postupně se tam budou 
objevovat nové nabídky, možnosti a příležitosti. http://losonline.eu/114-0-Los-nabz.html 
 

 LOS má svůj you tube channel 
Navštivte LOSí youtube channel! Zavzpomínejte společně s námi na projekty minulé a těšte se 
na nová videa, která na sebe nenechají dlouho čekat. Přihlaste se jako náš odběratel ;-) 
http://www.youtube.com/user/losonlinetv 

  

http://www.rozjedto.net/
mailto:petra.lamacova@losonline.eu
http://www.losonline.eu/
http://losonline.eu/114-0-Los-nabz.html
http://www.youtube.com/user/losonlinetv
http://www.youtube.com/user/losonlinetv
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 Projekt BOOKS 21 
Mezinárodní projekt BOOKS 21, zaměřený na podporu spolupráce mezi neziskovými 

organizacemi a knihovnami a na vzájemné výměně zkušeností a metod interkulturního učení, se 

tentokrát zastavil ve Španělsku. Pracovníci s mládeží a knihovníci zde od 27.2. do 5.3. společně 

sdílejí příklady dobré praxe, diskutují, jak zapojit knihovny do dění v komunitě (zejména do Živé 

knihovny) a vzdělávají se v oblasti neformálního, interkulturního učení a o možnostech jak využít 

různých komunikačních nástotrojů v projektech interkulturního učení.                        

http://www.thebooks21.eu/ 

 

 

 Los zajišťuje regionální konzultace k programu Mládež v akci! 

Každé úterý od 9 do 11.30 hodin je v naší kanceláři k dispozici regionální konzultantka programu 
Mládež v akci. V případě jakýchkoli dotazů ohledně programu Mládež v akci nás můžete 
kontaktovat na zuzana.tvrzska@losonline.eu 
 

 

 Animační program – Procházky po Liberci 
Cílem tohoto programu je seznámit žáky ZŠ s uměleckými artefakty ve veřejném prostoru města 
Liberec, a to pomocí metody kulturní animace. Tato metoda využívá principy zážitkové formy 
činnosti a pracuje s metodami neformálního vzdělávání.  
Hodinu a půl dlouhý blok plný interaktivních úkolů, skupinové práce a kreativy nabízíme 
základním školám z Liberce. Pokud máte o tento animační program zájem, kontaktujte hlavní 
koordinátorku na email: Veronika.Dubska@email.cz. Více zde: www.prochazkypoliberci.eu 

 
 

 Přidej se k nám, staň se LOSem! 
V duchu naší mise nabízíme i Vám, potencionálním LOSům, příležitosti a zázemí k rozšiřování 
obzorů a rozvoji osobnosti.  
viz. http://losonline.eu/30-0-Pidej-se-k-nm-.html 

 
 

 Kniha hostů 
Chcete-li nám cokoli sdělit, je tu pro tebe kniha hostů. viz. http://losonline.eu/45-0-kniha-
host.html 

 

 „Mnohému jsem se naučil u svých učitelů,  

ještě více u svých druhů,  

ale nejvíce u svých žáků.“ 
(kniha Talmud ) 
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