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NEWSLETTER

Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,
nepřijde Vám, že to všechno strašně letí? LOSí kalendář má za sebou další úspěšný měsíc plný aktivit na
lokální (Procházky po Liberci, Komu zvoní hrana) i mezinárodní úrovni (BOOKS 21). Žádného nepříjemného
aprílu jsme se naštěstí nedočkali a jednotlivé projekty nám šlapou jako dobře namazaný stroj. Nastupte do něj
i vy, příležitostí je hned několik – zúčastněte se školení či seminářů o programech EU, přečtěte si
Poláczkovskou publikaci nebo nás navštivte v naší kanceláři v ulici Lužická, č. p. 31.
Těšíme se na viděnou
Váši LOSi a LOSice

LOS ve zpětném zrcátku:
Rozjeď to! zakončilo tour po regionu
Projekt participativní demokracie má za sebou tour po jednotlivých
regionech. Lektorský tým ve složení Petra Handlířová a Zuzka Tvrzská
navštívil pět měst Libereckého kraje – Lomnici nad Popelkou, Českou
Lípu, Frýdlant, Liberec a Jilemnici.
S pomocí místních partnerů – domů dětí a mládeže a informačních
center pro mládež se podařilo zapojit 61 mladých lidí ve věku 13 až 20
let. V každém z výše uvedených měst proběhlo jednodenní setkání,
jehož dopolední část zaplnil workshop na téma aktivní participace.
Odpoledne na mladé účastníky čekala diskuse s politiky, úředníky a
pracovníky s mládeží. Celkem se do diskusí zapojilo 26 dospělých
odborníků. Každé setkání přineslo několik témat a návrhů projektů, na
kterých chce místní mládež pracovat.
Více o jednotlivých výstupech na webu www.rozjedto.net

BOOKS 21 tentokrát v Aténách
LOS je jedním hlavních strůjců mezinárodního projektu BOOKS 21., který je
zaměřen na podporu spolupráce mezi neziskovými organizacemi
a knihovnami. Během jednotlivých setkání, která vždy hostí jedna
z partnerských zemí, se účastníci snaží budovat a podpořit toto partnerství,
vyměňují si příklady dobré praxe a vzdělávají se v oblasti neformálního a
interkulturního učení.
Počátkem dubna přivítala účastníky poslední partnerská země projektu - Řecko.
Více informací na webu: www.thebook21.eu
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Komu zvoní hrana?
Iniciativa mládeže Komu zvoní hrana, která je zaměřena na boj prot sociální exkluzi a na její pervenci,
se pořádně rozjela. Účastníci v průběhu dubna zažili několik interaktivních workshopů, které rozvíjeli
jejich osobností i pracovní kompetence. Zúčastnění se pod vedením lektorů učili psát odborné
články, pracovat s cíly a používat SWOT analýzu. Dále se seznámili se základními principy natáčení a
struktury videa či dělání rozhovoru. Klíčové dovednosti nabyli také v oblasti neformálního
vzdělávání, výstavby a vedení workshopu pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.
Další pokračování projektu sledujte na webu: http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/komu-zvonihrana-/

LOS plánuje:
Rozjeď to! –krajská konference 5.a 6.5. v Liberci
Projekt Rozjeď to! bude zakončen krajskou konferencí,
která proběhne 5. a 6. května na krajském úřadě
v Liberci. Do Liberce se sjedou účastníci jednotlivých
setkání a budou diskutovat a hodnotit, co se jim
podařilo prosadit či uskutečnit, a co naopak ne.
Výstupem konference by mělo být jedno téma, na
kterém budou mladí lidé pracovat společně napříč celým
krajem. Dalším výstupem celého projektu bude brožura,
kde bude shrnuto dění projektu a jednotlivé výstupy,
včetně doporučení mladých lidí, jak nadále pracovat s
participací, co je dobrý příklad praxe a jakou podporu
mladí potřebují od dospělých odborníků.
Více informací o celém projektu na www.rozjedto.net

Projekt ART ProŽITek startuje na začátku května
ART proŽITek je projekt pro dívky ve věku 14-18 let, který 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. První společná dílna proběhne na
začátku květnu a poté každé pondělí odpoledne ve V-klubu.
Více informací na webu:
http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/art-prozitek/
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Nabídka seminářů v Liberci v rámci programu Mládež v akci
LOS a regionální konzultantka programu Mládež v akci Vám zdarma nabízí
možnost účasti na třech seminářích k programu, vedených metodami
neformálního vzdělávání. Účastníci si hradí pouze cestu na místo školení,
strava a ubytování (během víkendového školení) jsou hrazeny.
13. – 15. 5. 2011 Evropa pro mládež, mládež pro Evropu – víkendový seminář
bude zaměřen na akci 1, tedy výměny a iniciativy mládeže. Více informací naleznete zde:
http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/evropa-pro-mladez-mladez-pro-evropu/
17. 5. 2011 EDS tour – spolu s libereckým Eurocentrem pořádá LOS již druhý seminář o Evropské
dobrovolné službě. EDS je jedinečná možnost vycestovat do zahraničí až na dobu jednoho roku,
pomáhat v neziskové organizaci, naučit se nejrůznějším dovednostem či jazyku. EDS program hradí
ubytování, stravu a kapesné.
Informace k tomuto semináři naleznete zde: http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/eds-tour/
24. 5. 2011 KOMPAS tour – celodenní seminář k manuálu Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k
lidským
právům.
Informace,
přihlášku
a
ostatní
informace
naleznete zde:
http://www.zivyliberec.cz/akce-v-liberci/kompas-tour/

Prezentace programu Grundtvig v Liberci
Pokud se chcete dozvědět víc o vzdělávání dospělých,
o nabídce workshopů či dobrovolnických projektech,
nenechte si ujít prezentaci aktivit programu
Grundtvig. Akce proběhne 10. května od 14:30 do
16:00 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje
(vchod C). Průvodci budou Mgr. Ivan Trnka,
konzultant programu Grundtvig, a Antonín Ferdan, předseda LOS – Liberecké občanské společnosti,
o. s. a koordinátor projektu Books21, který je financován programem Grundtvig. Účast je zdarma.
Více info zde: http://losonline.eu/files/10.5._grundtvig_plak__t_2.pdf
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LOSí stálá nabídka:
Publikace k projektu Poláczek zdarma ke stažení
Publikace mapuje dva úspěšné ročníky česko-polského projektu Poláczek –
Jesteśmy sousedé a projektu Poláczek ve szkole. Tento projekt položil základ
pro dlouhodobou spolupráci v oblasti práce s mládeží v západní části českopolského pohraničí. Publikace obsahuje krom informací o projektu, komentářů
od účastníků i lektorů, i didaktickou část s přesným popisem použitých metod.
Primárně je publikace určena pracovníkům s mládeží a učitelům občanské
výchovy.
Publikace ke stažení na webu projektu: http://polaczek.meetneighbours.eu/
Pokud si publikaci přejete v tištěné verzi, kontaktujte nás na email info@losonline.eu

Procházky po Liberci pokračují
Interaktivní procházku po Liberci nabízíme žákům druhého stupně ZŠ
z Liberce i na jaře. Dvouhodinový blok plný zajímavých informací
o historii i současnosti města a kreativních aktivit můžeme realizovat
i pro vaši školu. Případní zájemci prosím kontaktuje hlavní
koordinátorku na email: Veronika.Dubska@losonline.eu
Více info na webu: www.prochazkypoliberci.eu

„Nechoďte vyšlapanými cestami. Vydejte se tam,
kde ještě žádné nejsou, a zanechte za sebou stopy.“
(Ralph Waldo Emerson)
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