LOS – Liberecká občanská společnost, o. s.
NEWSLETTER

Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,
Máte před sebou extra dávku LOSích novinek. Květen i červen se nesly na vlnách pohody, žádné šoky,
žádné změny, ba naopak, příjemné akce pod naší hlavičkou pro všechny nadšence jako jsme my… a nejen pro
ně!
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.: Během léta budeme pracovat na nových internetových stránkách. Tak se těšte, také se těšíme
;-)

LOS ve zpětném zrcátku:
Rozjeď to! A závěrečná krajská konference
Ve dnech 5. – 6. května 2011 proběhla na libereckém Krajském
úřadě závěrečná krajská konference kampaně Rozjeď to! O tom,
jak to dopadlo, jaké nápady se objevovaly mezi mladými a kdo z
dospělých je přišel podpořit, si můžete přečíst v závěrečné zprávě:
http://www.rozjedto.net/news/zaverecna-zprava-z-krajske-konference/
Rozjeď to! má také svoje krátké video. Staňte se fanouškem na facebooku a koukněte se, jak celý
projekt probíhal. (Na facebook nás najdete jako: Rozjeď to! O nás, tak proč ne s námi).
Na konferenci byla přítomná i televize R1 Genus, jejich reportáž naleznete také na našem facebook
profilu.

Fotbalový turnaj v Trojzemí
V neděli 26.6. 2011 organizoval LOS – Liberecká občanská společnost,
o.s. fotbalový turnaj přímo v centru Liberce, na náměstí Dr. E. Beneše.
Tohoto turnaje, který je součástí velké fotbalové tour 3Eck Soccer –
fotbalový turnaj v Trojzemí, se zúčastnilo pět týmů. Tři nejlepší (Café
Praha, Radnice Liberec a BadBoys) postoupily do velkého finále, které se
uskuteční 13.8.2011 v Německu. LOS na této akci spolupracuje s
partnery z Německa (Augen Auf) a Polska (Unesco Iniciatiw centre) a společně touto cestou propagují
myšlenku oživení Euroregionu Nisa. Cílem je odstranění bariér a hranic stále existujících v mysli
občanů Euroregionu a snaha využit občanského a kulturního potenciálu regionu.
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Roll the dice
LOS vyslal 5 účastníků na mezinárodní výměnu mládeže, která se konala v
Polsku od 22. – 30.6.2011. Hlavním cílem této výměny bylo zvýšit
povědomí o ekonomii, zlepšit ekonomickou gramotnost a vytvořit na toto
téma hru pro mladé, která by jim tato témata zábavnou formou vysvětlovala.
Sledujte stránky projektu: www.rollthedice.webnode.com, kde se objeví všechny výstupy z výměny.

Projekt Mission Possibl
Hrádek nad Nisou hostil začátkem července 24 účastníků
školení Mission possible. Cílem tohoto projektu bylo předat
účastníkům znalosti z oblasti projektového managementu a
podpořit je v organizování lokálních i mezinárodních projektů,
které jsou zaměřeny zejména na interkulturního učení. Setkání
přineslo vedle nabytých znalostí, výměn zkušeností či sdílení
příkladů dobré praxe i jeden velký happening pro místní
obyvatele a obnovení památečního Richterova kříže z 18.
století.
Sledujte webové stránky projektu: http://www.pm4icl.eu/

Máme putovní pohár z Řehlovice Cup 2011!
Členové LOS se zúčastnili jedenáctého ročníku mezinárodního
fotbalového turnaje v Kulturním Centru Řehlo. V našem společném týmu
hráli zástupci Augen Auf, LOS a UNESCO Centre Wroclaw. Vezeme tak
první místo, mísu a pohár pro vítěze, který bude celý rok putovat mezi
Wroclawí, Libercem a Loebau.
Fotografie z turnaje na našem facebooku www.facebook.com/los.lbc
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LOS plánuje:
Česko-polsko-německá výměna mládeže – Wake up, neighbours
LOS- Liberecká občanská společnost o.s. hledá účastníky na výměnu mládeže s
názvem Wake up, neighbours. Místo konání: Hrádek nad Nisou, Česká republika
v termínu 8. – 17. 8. 2011. Tato výměna je zaměřena především na témata osobní, národní a
euroregionální identity, a aktivity, kterými lze snadno a zdarma probudit zájem a myšlení veřejnosti.
Říká Vám něco flash mob? ;-)
Přihlášku na tuto výměnu a další potřebné informace naleznete na našem webu www.losonline.eu
v sekci „LOS nabízí“ – mezinárodní projekty.

Volná místa na tréninkový kurz do Španělska
Zajímá vás, jak efektivně připravit výměny mládeže a iniciativy v pohraničních oblastech? Chcete se
dozvědět, jak zorganizovat projekty v rámci Programu mládež v akci? Je Vám 18-25 let? Pokud si
odpovídáte “ano”, máme pro vás unikátní příležitost zúčastnit se mezinárodního tréninkové kurzu s
názvem “Europes on the Borders”. Projekt se uskuteční v atraktivním prostředí španělské Galicie v
termínu 7. - 14. září 2011. Účastníci si platí jen 30% dopravy a 20 euro jako účastnický poplatek
(strava, ubytování, pracovní materiály jsou zdarma).
Přihlášku na tento trénink a další potřebné informace naleznete na našem webu www.losonline.eu
v sekci „LOS nabízí“ – mezinárodní projekty.

Slovinská organizace PINA zve zájemce na výměnu mládeže Protected area
30 mladých lidí z šesti evropských zemí zavítá začátkem září
(2. -12. 9. 2011) do slovinského Koperu na projekt s názvem
Protected area. Tématem tohoto setkání bude ekologie, trvale
udržitelný rozvoj a environmentální výchova.
Je vám tato oblast blízká a chcete se dozvědět, jak kreativně a odpovědně nakládat s přírodními
zdroji, jak vhodně chránit přírodu a jak se aktivně zapojit? Přihlaste se na tento projekt i vy a buďte
přímo u toho!
Přihlášku na tuto výměnu a další potřebné informace naleznete na našem webu www.losonline.eu
v sekci „LOS nabízí“ – mezinárodní projekty.
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LOS oživuje dějiny!
V rámci projektu Mission Possible se účastníkům podařil
záslužný čin. Přenesli Richterův kříž z 18. století, jenž byl
rozlomen na pět kusů, k hlavní silnici a zpřístupnili toto poutní
místo obyvatelům Oldřichova na Hranicích i dalším
návštěvníkům. 28. 8. 2011 proběhne slavnostní ceremoniál,
kdy bude kříž zrekonstruován a vysvěcen. Vedle starosty
Hrádku na Nisou Martina Půty, faráře a místních obyvatel se
tohoto setkání zúčastní i LOS. U kříže vznikne také maketa
s informacemi o historii tohoto artefaktu a nebude chybět ani zmínka o LOSovi, který se zasloužil o
jeho přesunutí na toto místo.

Zažijte víkend ve fotbalovém duchu – 12.-14.08. jste zvání do Seihennersdorfu
Již poosmé zvou Partysahnen e. V. a Augen auf e. V.
Oberlausitz
k mezinárodnímu
antirasistickému
fotbalovému turnaji 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 uskuteční finále 3Eck Soccer Fotbalu, na který
se probojovaly i tři týmy z Liberce. Návštěvníci se dále
mohou těšit na spoustu doprovodných aktivit – koncerty
českých, německých i polských kapel, výstavy, workshopy,
prezentace neziskových organizací a diskuse. A to vše
zdarma! Hlavní aktivitou celého víkendu bude fotbalový turnaj „Fotbal bez hranic“, do kterého se
můžete přihlásit i vy. Bude se hrát na polovičním fotbalovém hřišti v týmech po 6hráčích + brankář,
utkání bude trvat 2x10minut. Přihlásit se můžete do 5. 8. 2011 na email
Veronika.Dubska@losonline.eu (stačí jméno týmu a emailový kontakt na kapitána).
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LOSí stálá nabídka:
Projekt Komu zvoní hrana získal patrona – pan profesora Jana Sokola
Projekt Komu zvoní hrana je zaměřen na sociální exkluzi a její prevenci. Výstupem bude, kromě
uspořádání 10 workshopů pro žáky ZŠ a SŠ, publikace pro vzdělavatele s metodickými pokyny pro
uspořádání vlastních workshopů v hodinách občanské výchovy či podobných předmětů. Patronaci
nad tímto projektem převzal pan profesor Jan Sokol, český filosof, publicista a vysokoškolský
pedagog.
Přes léto pracujeme na publikaci a editujeme videa, která budou základem workshopů.
Více informací o projektu na našem webu Živý Liberec v příslušné sekci. www.zivyliberec.cz

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.

Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval.
(Jean-Paul Sartre
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