Jihočeská Informační centra pro
mládež (Český Krumlov,
Prachatice, Tábor) připravila další
nabídku projektů pro mládež.
Zdroj informací je evropská
informační sít pro mládež
Eurodesk.
--------------------------------------------------------COMENIUS PROGRAMME

Seminář je určen především pro
zájemce z řad mladých lidí, kteří
zamýšlejí takto vyjet do zahraničí.
Cílem je seznámit účastníky
s fungováním a pravidly Evropské
dobrovolné služby a naučit je
vyhledat si v nabídce
dobrovolnických míst projekt,
který jim bude vyhovovat.
Více naleznete na:

Three high schools from Germany,
Poland and Italy are searching for
partner schools to join the
Comenius program „Renewable
energy”.
We are interested in attaining
European Union funds to finance
cooperative actions that will put
light on the main issues relating to
the subject in each country; create
video spots and presentations;
build a apparatus powered by
solar energy; do interviews with
business people and private users.
We count on great experiences
and memorable meetings.
Languages in use will be German
and English.
We invite all to cooperate!
Contact pesron: Ilona Borowska
Email: luna_b@message.pl
deadline: 15.11.2012
---------------------------------------------------EDS TOUR – Plzeň

www.tandem.adam.cz/akce/eds-turne

Srdečně Vás zveme na krátký
informativní seminář pro zájemce
o Evropskou dobrovolnou službu.
Seminář proběhne dne 10.
prosince 2012 od 15:00 do 17:00
hodin v Koordinačním centru
česko-německých výměn mládeže
Tandem – Riegrova 17, Plzeň.

Dotazy:
klozar[zavinac]tandem.adam.cz
nebo tel. 377 63 4751
Uzávěrka přihlášek je 7. 12. 2012
nebo do zaplnění kapacity
semináře.
--------------------------------------------------------EDS – Německo
Spolek Bavaria Bohemia e.V.,
zřizovatel Centra Bavaria Bohemia
v Schönsee (Bavorsko), nabízí od
července 2013 do června 2014
místo dobrovolníka v rámci
Evropské dobrovolné služby v
přeshraničním česko-bavorském
projektu.

Dobrovolník / dobrovolnice bude
pracovat v rámci projektů „Kultur
ohne Grenzen | Kultura bez
hranic” a „Impuls 2015!” převážně
v oblastech organizace akcí, práce
s veřejností, PR, marketingu,
práce s mládeží a péče o
internetový portál
www.bbkult.net
Kromě toho bude mít možnost,
sám vnést do projektů vhodné
nápady a tyto realizovat.
Uchazeč by měl být ve věku 18 až
30 let a měl by mít zájem o
německo-české vztahy a
přeshraniční kulturní život.

Při účasti na programu Evropské
unie MLÁDEŽ V AKCI
dobrovolníkovi nevznikají žádné
náklady!
Více informací najdete na:
www.mladezvakci.cz, www.evs.cz
Detaily k nabídce místa EVS
najdete na: www.bbkult.net.
Uzávěrka přihlášek: 01. 02. 2013
Dotazy a žádosti (průvodní dopis,
životopis s fotografií, motivační
dopis):
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB),
Freyung 1, 92539 Schönsee
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.de
Tel: +499674 – 924877
-----------------------------------------------------Zahraniční stáž na Ukrajině
Občanské sdružení ADRA vypisuje
výběrové řízení na 1-2 stážisty do
dětského domova v Mukačevu.
Hlavním úkolem stážisty
bude práce s dětmi – klienty
dětského domova – volnočasové
aktivity, výuka angličtiny atd.

Další náplň stáže:
• ve spolupráci s desk
officerem projektu
vytvoření SWOT analýzy +
vypracování základové
studie, zmapování potřeb
a potenciálu dalšího
rozvoje projektu, návrh
fundraisingové strategie
• případně možnost podílení
se na organizaci dalšího
ročníku letního tábora
• časová náročnost: 2-3
měsíce v období leden až
květen 2013
Nabízíme
• Zázemí jedné ze třech
nejvýznamnějších
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humanitárních organizací
v ČR
• Zkušenost s prací na
mezinárodním projektu,
potvrzení o praxi,
• Pokrytí nákladů na
dopravu a ubytování,
stravování v jídelně
internátu + kapesné
Požadujeme
• Studenti, či absolventi
oborů: Sociální práce,
Pedagogika, Pedagogika
volného času, Humanitární
a charitativní práce,
Rozvojová studia či
podobné…
• Zkušenosti s prací s dětmi,
kreativita, samostatnost
• Znalost ruštiny nebo
ukrajinštiny výhodou, ale
ne podmínkou
V případě zájmu pošlete životopis
a motivační dopis do 13. 11. 2012 na
adresu marketa.lancova@adra.cz.
Název organizace:
Základní škola - internát Sídlo
organizace: Lermontova 12,
Mukačevo, zřizovatelem je město
Mukačevo
Cílová skupina: cílovou skupinou
jsou děti - sirotci, případně děti ze
sociálně slabých rodin, které byly
z rodiny odebrány (6-15),
Druh přímé práce s klienty:
1.sociální práce - asistence
sociálním a pedagogickým
pracovníkům při práci s dětmi
a jejich rodinami, 2. volnočasové
aktivity - sport, hudební - kytara,
klavír, 3. výuka jazyků - AJ nebo NJ
Stručná charakteristika: škola internát je ve své podstatě
dětským domovem s kapacitou do
200 dětí, (reálně kolem 100),
působí tam ředitel (velmi dobrá
znalost češtiny), sociální
pracovník, psycholog, pedagogičtí
pracovníci, vychovatelé, Děti

pocházejí přímo z Mukačeva - mají
kontakt se svými rodinami
(prázdniny, víkendy) - personál
domova se snaží pracovat jak
s dětmi, tak s jejich rodinami,
ADRA ČR v tomto zařízení pořádá
již 6 let letní tábory, které
připravují čeští dobrovolníci
(některé děti se již dorozumí
česky).
---------------------------------------------------Nabídka práce pro mezinárodní
nadaci
Tým „Duke of Edinburghs'
Internation Award Foundation,
Czech Republic“ hledá studenta /
absolventa VŠ, který by chtěl
získat zajímavou zkušenost při
rozjíždění mezinárodní nadace v
Čechách. Jedná se o půl-úvazek,
který by od jara / léta 2013 mohl
přejít v plný úvazek.

Hlavní požadavky:
Uchazeč by měl umět velmi
dobře používat sociální sítě a být
šikovný v organizování akcí.
Hlavní úkoly:
- efektivně komunikovat s cílovou
skupinou programu (mládí lidé 14 24 let) především prostřednictvím
sociálních sítí
- informovat a propojovat mládež
s našim programem
- pracovat na rozšiřování
programu na další školy
- účastnit se základního provozu
národní kanceláře programu
(sídlo - Praha)
Možnost odeslat svůj životopis
máte do 11. listopadu 2012.

Více zde:
https://dl.dropbox.com/u/3478501/
DofE_Award_pozice_asistent.pdf
-------------------------------------------------------Millennium Youth Camp 2013 pro
mladé vědce
Přihlašování na mezinárodní tábor
Millennium Youth Camp 2013 je
spuštěno! Mladí lidé ve věku 16 19let, kteří se zajímají o přírodní
vědy, matematiku a technologie
budou mít šanci se spolu s dalšími
mladými lidmi dozvědět o
pracovních a studijních příležitostí
ve Finsku a nejen to.

Účastníci se dozvědí také o
příležitostech pracovat na
vědeckých projektech zabývajících
se globálními problémy, potkat se
s vítězi ceny Millennium
Technology Prize a dalšími
předními odborníky z finské
podnikatelské sféry a vysokých
škol.
Hlavními tématy pro rok 2013
budou:
• Aplikovaná matematika
• Biotechnologie
• Klima a klimatické změny
• Energie
• Informační a komunikační
technologie
• Technologie a výzkum
potravin
• Technologie materiálu
• Obnovitelné přírodní
zdroje
• Územní plánování
• Vodní zdroje
Termín pro podávání přihlášek je
17. prosince 2012.
Více informací na:
http://www.technologyacademy.fi
/events/millennium-youth-camp/
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