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LOSNOVINY

Přátelé, kamarádi, kolegové a všichni LOSí fandové,
s radostí nám vlastní vítáme na světě první vydání měsíčního newsletteru,
kterým vás budeme informovat o všem podstatném,
co se v neziskové organizaci LOS děje.
Měsíc leden se nesl v duchu státních závěrečných zkoušek, které velká část našeho týmu skládala – a nutno
říct, že velmi úspěšně. Oslavy pominuly a my zase pilně pracujeme na dalších zajímavých projektech. Více o
plánovaných akcích naleznete uvnitř našeho newsletteru.
Pěkné počtení, pohodový den a brzy opět na viděnou.
Váši LOSi a LOSice

LOS „před státnicemi“ (co bylo)
LOS má nové logo
A s tím se bude pojit změna designu stránek a našich propagačních letáčků.
Otevírací hodiny v LOSí kanceláři
Od 1.12.2010 se LOS historicky poprvé zcela otevřel veřejnosti. Pokud se zajímáte o jakékoli informace
týkající se naší organizace nebo neformálního vzdělávání neváhejte nás navštívit v naší nové kanceláři.
Viz http://losonline.eu/11-0-Kontakt.html
Workshop: Aktivní participace ve veřejném životě
Workshop proběhl 9.12.2010 v prostorách České národní agentury Mládež a byl jedním z výstupů
mezinárodního projektu Sailors on the CitizenShip - Discovering Africa, ve kterém jako jeden z partnerů
figuroval i LOS.
Viz www.losonline.eu
Rozjeď to v Lomnici nad Popelkou
Setkání proběhlo ve čtvrtek 9. prosince 2010 v Lomnici nad Popelkou v prostorách nově
zrekonstruovaného Zámku. Debatovat spolu přišlo 22 mladých a 10 z řad politiků, pracovníků s mládeží,
ředitelů škol a dalších lidí, zodpovědných za mládežnickou politiku.
viz. www.rozjedto.net
Komu zvoní hrana jede…
Projekt Komu zvoní hrana zabývající se sociální exkluzi a její prevencí zažil 19. 12. 2010 premiérové
setkání v kanceláři LOS. Krom plánování aktivit se začalo teambuildingovými aktivitami a proběhlo
velmi příjemné seznámení se navzájem.
viz. www.losonline.eu
Publikace “Lhostejnost bolí” online
Jako dárek pod stromeček se povedlo dokončit elektronickou verzi publikace “Lhostejnost bolí”,
ve které jsou metodologicky zpracované čtyři velmi zajímavé příběhy, které se udály během
druhé světové války. Ty jsou metodicky zpracované do workshopů pro ZŠ a SŠ.
viz. http://righteous.info/publikacja/start.html
www.losonline.eu
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LOS „po státnicích“ (co bude)
LOS oprášil své stanovy
Na členské schůzi 22. 12. byla odhlasována nová podoba stanov, které budou v blízké době schváleny.
LOS, UNESCO a Augen auf e.V. spojili své síly
Zástupci všech zemí Euroregionu NISA, za Německo organizace Augen auf e.V., za ČR LOS a za polskou stranu
UNESCU se sešli 21.1.2011 v Žitavě na další plánovací schůzce k velkému ročnímu projektu, který by měl
odstartovat v létě 2011. Projekt propaguje spolupráci v rámci Euroregionu NISA, skládá se z dvou výměn, několika
dnů dobrovolnictví, turnajů ve fotbale nebo výstav, vrcholem pak budou dva letní festivaly v pohraničí. Brzy
dodáme bližší informace, ale už se pomalu začínejte těšit, bude to velké a skvělé ;-).

LOSí stálá nabídka
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 jakýkoli dotazů ohledně programu Mládež v akci nás můžete kontaktovat na
zuzana.tvrzska@losonline.eu.
Rozjeď to!
Kampaň Rozjeď to! je součástí projektu O nás s námi, který vznikl z naší potřeby rozhýbat situaci kolem participace
mladých lidí na veřejném dění a jejich vlastním životě. Projekt probíhá od září 2010 do června 2011.
viz. www.rozjedto.net
Books21
Mezinárodní projekt, který je postaven na vzájemné výměně zkušeností a metod interkulturního vzdělávání (dále
jen ICV) a využití různých informačních a komunikačních nástrojů v projektech ICV, což znamená, že jeho hlavní
náplní jsou setkání, jež obsahují: studijní návštěvy, workshopy, setkání s experty a na závěr i živou knihovnu – jako
jednu z možných metod ICV.
viz. http://losonline.eu/95-0-Books21.html
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

„Mysl je trochu jako zahrada.
Když jí nedodáváme výživu a
nekultivujeme ji, zaroste plevelem.“
(E.G. Hall)
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Sledujte i naše další weby: 4euroregion.eu
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