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LOS ve zpětném zrcátku 

 Los jako účastník na týdenním workshopu v rámci festivalu Jeden svět 
- jsme tým školený a neustále školící se, o tom není řeči, na začátku března si své obzory v oblasti 
strategického využití videa, nových médií a moderních technologií při práci v oblasti 
transparentnosti, korupce, lidských práv a demokracie rozšířila LOSice Veronika, v případě dotazu 
ji neváhejte kontaktovat na veronika.dubska@losonline.eu 

 

 Rozjíždí se projekt ART ProŽITek 
- ART proŽITek je projekt pro dívky ve věku 14-18 let. Tento projekt mísí metodu Artefiletiky 
(výchova uměním) a Prožitkové pedagogiky. Skládá se ze třinácti prožitkových, artefiletických 
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 vždy v 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 
 

 LOS jako regionální partner evropské informační sítě pro mládež EURODESK 
- Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 30 evropských zemích. Umožňuje mladým 
lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. 
Využívejte Eurodesk skrze LOSa i Vy! Kontaktujte regionální konzultantku na 
zuzana.tvrzska@losonline.eu nebo navštívte web Eurodesku http://www.eurodesk.cz 
 
 
 

LOS – Liberecká občanská společnost o.s. 

LOSNOVINY 

 

Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,  

Měsíc se s měsícem sešel a my tu pro Vás máme již třetí LOSí newsletter.  
 
Říká se: „březen, za kamna vlezem“, což pro LOSa v žádném případě neplatí, protože je to zvíře na zimu zvyklé, 
a tak může být i v březnu pořádně aktivní. LOS aktivní byl a vše, co se stalo, si můžete přečíst níže. Čekají vás 
čtyři stránky nabité tím, co se stalo a tím, co pro Vás plánujeme. 
Ponořte se tedy do LOSího života, v tuto chvíli prostřednictvím tohoto newsletteru a v budoucnu doufáme i 
osobně. 
 

Mnoho pohody a spokojenosti 

                  Váši LOSi a LOSice 

mailto:veronika.dubska@losonline.eu
mailto:petra.lamacova@losonline.eu
mailto:zuzana.tvrzska@losonline.eu
http://www.eurodesk.cz/
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 Rozjeď to! tentokrát v České Lípě a Liberci 
- další setkání participativního projektu Rozjeď to! se uskutečnila na začátku března v České Lípě 
a Liberci. Setkání se zúčastnili aktivní mladí lidé i odborníci zodpovědní za oblast mládeže. Projekt 
můžete sledovat na http://www.rozjedto.net  
 
 

 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 proběhla i v Liberci, a to 28.3.2011 v Krajské vědecké knihovně. Akce 
měla veliký úspěch a 11 knih si přišlo přečíst 124 čtenářů. Vše o ŽK si můžete přečíst 
http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/ziva-knihovna/ nebo kontaktovat „vedoucího“ této 
knihovny na antonin.ferdan@losonline.eu 
Reportáž TV RTM si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: http://www.tvrtm.cz/zpravy-
ivysilani-4018.html 
 

 Workshop „Já – dobrovolník“  
- LOS expanduje i do Prahy a zajímavý workshop na téma dobrovolnictví se uskutečnil 
v prostorách ČNA Mládež. Máte-li o workshop zájem, kontaktujte Veroniku na 
veronika.dubska@losonline.eu 
 

 Toníkova poezie v literárním plátku Tvar 
- mladého, akčního a milého předsedu má kdekdo, ale my se můžeme pochlubit tím, že náš Toník 
je ještě k tomu všemu literárně nadaný a my věříme, že jeho básně budou jednou povinná četba 
na základních školách.  Chcete-li si jeho verše pročíst, klikněte na následující odkaz 
http://losonline.eu/files/img_0001.pdf 
 

 

LOS plánuje 

 Rozjeď to 
Rozjeď to! se chystá na další setkání s mladými lidmi a odborníky, tentokrát do Frýdlantu 
4. dubna a do Jilemnice 14. dubna. Máte chuť dovědět 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 hlavní lektorky Petra a Zuzka. 
Dopoledne bude tradičně věnované interaktivním workshopům a odpoledne mezi účastníky opět 
zavítají 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 mísí metodu Artefiletiky 
(výchova uměním) a Prožitkové pedagogiky. Skládá se ze třinácti prožitkových, artefiletických 
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 vždy v 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 

http://www.rozjedto.net/
http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/ziva-knihovna/
mailto:antonin.ferdan@losonline.eu
http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4018.html
http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4018.html
mailto:veronika.dubska@losonline.eu
http://losonline.eu/files/img_0001.pdf
http://www.rozjedto.net/
mailto:petra.lamacova@losonline.eu


 

 www.losonline.eu       info@losonline.eu       +420 604 80 95 90     Lužická 31, Liberec 460 01 
 

 
 

 EDS tour v Liberci 
-  LOS ve spolupráci s libereckým Eurocentrem nabízí seminář o Evropské dobrovolné službě. 

EDS tour se koná 19.4.2011 v libereckém V-klubu v ulici 5. května 36 (hned naproti tramvajové 

zastávce směr město). Účast na semináři je zdarma, občerstvení a oběd zajištěn. 

Seminář je určen jak pro budoucí dobrovolníky, tak i pro organizace, které se chtějí stát 

vysílající (VO) nebo hostitelskou (HO) organizací. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte RK 

MvA Zuzku na zuzana.tvrzska@losonline.eu 

Na seminář je nutné se přihlásit. Přihlášku naleznete na http://www.zivyliberec.cz/akce-v-

liberci/eds-tour/ 

 

 Prezentace programu Mládež v akci 
- veřejná prezentace s možností osobních konzultací programů Eures, Europass, Ernst&Young 
a samozřejmě MLÁDEŽ V AKCI se bude konat 5.4. od 14 hodin v Univerzitní knihovně ve 
Voroněžské ulici, více informací zde http://www.euroskop.cz/8370/sekce/akce-eurocentra/ 
 

 

LOSí stálá nabídka 

 Webový portál www.zivyliberec.cz 
- nové webové stránky, na kterých se můžete dozvědět, jak je LOS akční v Liberci a co vše pro 
vás plánuje a chystá 
 

 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 

 

 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 a vzdělávají se v 

oblasti neformálního, interkulturního učení a o možnostech jak využít různých komunikačních 

nástotrojů v projektech interkulturního učení. http://www.thebooks21.eu/ 
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 Los zajišťuje regionální konzultace k programu Mládež v akci! 

- v naší kanceláři je k dispozici regionální konzultantka programu Mládež v akci. V případě 
jakýkoli dotazů ohledně programu Mládež v akci nebo v případě schůzky nás můžete 
kontaktovat na zuzana.tvrzska@losonline.eu 
 

 

 Animační program – Procházky po Liberci 
Cílem tohoto programu je seznámit žáky ZŠ s uměním ve veřejném prostoru města Liberec 
s pomocí metody kulturní animace. Tato metoda využívá principy zážitkové formy práce 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 
Chceš-li nám cokoli sdělit je tu pro tebe kniha hostů. viz. http://losonline.eu/45-0-kniha-host.html 

 

 „Když najdeš v životě cestu bez překážek,  

určitě nevede nikam.“ 

(N. Clark ) 
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