VĚSTNÍK ANNO JMK
10/2012

Krásný den „navíc“ Vám přejeme z ANNO JMK a nabízíme další porci
pozvánek na zajímavé akce…
Nejprve bych ráda připomněla konání Neziskového (tentokrát divadelního)
čochu již příští pátek 9.3.2012 od 19:00 hodin v Sále Slévárny Vaňkovka.
Doufáme ve Vaši hojnou účast na tomto neformálním setkání NNO, politiků
a podnikatelů s divadelním překvapením, dobrým vínem a příjemnou
zábavou.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE Z DOTAČNÍHO
PROGRAMU ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY
MIMOŠKOLNÍCH ZÁJMOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit pořádá dne 5.3.2012 od 16:00 hod
seminář pro žadatele o dotace z dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže
Seminář se koná v budově Administrativního a školícího centra JMK, Cejl 73, Brno,
místnosti 117 (aula).
Čas konání: 15:45 – 16:00 prezence
16:00 – 18:00 seminář

Program semináře:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Dotační portál Jihomoravského kraje
Postup pro podání žádosti do dotačního programu
Dotační program a jeho pravidla
Diskuse, dotazy

Administrátor dotačního programu:
Odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit Krajského úřadu Jihomoravského
kraje
Lenka Endlicherová, tel: 541 658 307, e-mail: endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ EU A MY „50+“ VE VAŠEM KRAJI
DOKUMENT EVROPSKÉ UNIE – STRATEGIE EU 2020 JAKO NÁSTROJ ZMĚNY
V MÍSTNÍM PROSTŘEDÍ !
POZNÁNÍ, DISKUZE A SOUTĚŽNÍ ZÁBAVNÝ KVÍZ
(VÝHERCE NAVŠTÍVÍ BRUSEL V RÁMCI EVROPSKÉHO ROKU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ A
MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY )
Nejrůznější aspekty členství České republiky v EU potkávají občany České republiky téměř na
každém kroku. Zatímco ti mladší se o nich učí ve škole a na univerzitě, starší generace tuto možnost
neměla. Proto se Zastoupení Evropské komise v České republice, ve spolupráci s informačními
středisky Eurocentrum Úřadu vlády ČR a Europe Direct, rozhodlo zorganizovat, v rámci
Evropského roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, sérii stimulujících seminářů pro
občany nad 50 let.
Účastníci semináře získají informace o možnostech vzdělávání a rekvalifikací, o projektech
podpořených z fondů Evropské unie a zaměřených na věkovou kategorii 50+, seznámí se
s programem Evropského roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v jejich kraji a dozví se,
jak získat další informace o EU a jejích politikách a činnostech.

Datum konání: 6. 3. 2012
(registrace účastníků 09:00h – 09:30h)

Místo konání: Administrativní a školící centrum, Cejl
73, 601 82, Brno
Účast na semináři je bezplatná, občerstvení v průběhu konání semináře zajištěno.

Program:
09:25
09:30
10:00
republice
10:30
10:45
11:00
z fondů EU
11:30
12:30
13:00
13:30
14:45
15:00
15:30-16:30

Přivítání účastníků hejtmanem kraje
Zastoupení Evropské komise v ČR - Strategie EU 2020 – nástroj změny v místním prostředí
MPSV ČR – Evropský rok Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity - rok 2012 v České
Přestávka na kávu
Europe Direct Brno – jsme tu pro vás (informace, podklady, brožury k otázkám o EU)
Eurocentrum - Úřad vlády ČR a MMR ČR - zdroj informací o EU a možnostech čerpání
Přestávka na občerstvení
NAEP – program LLP – Grundtvig
Prezentace výsledků dobré praxe – Asociace Institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Mix příkladů dobré praxe – pozvánka pro místního hosta a europoslance - diskuze
Přestávka na kávu, pokračování diskuze
Vyplnění odpovědí do soutěžního kvízu, průvodce informačními materiály o EU
Závěr semináře, odkazy, dotazy na přednášející, networking.

Vzhledem k omezené kapacitě Vás prosíme o včasné a závazné potvrzení účasti na
email: raymova@bohemiaeuplanners.eu pro Vaši dispozici telefonní číslo 739 356 856.

Předáváme pozvání na výstavu:

Rádi bychom Vás také upozornili na březnový program Dobrovolnického
centra 67, který je ke stažení na
http://www.osplanb.cz/upload/LETAKDC67_0320122.png a jeho verze pro
tisk: http://www.osplanb.cz/upload/LETAKDC67_0320122x.pdf

Babyfriendly si Vás dovoluje oslovit s nabídkou zařazení do unikátního
projektu BABYFRIENDLY CERTIFICATE , jehož hlavním cílem je poskytnout
rodinám s dětmi informace o institucích přátelským k dětem, prezentovat
tyto instituce na stránkách www.babyfriendlycertificate.cz a
www.vasikamaradi.cz a přivést do těchto institucí rodiny s dětmi hledající v
dané oblasti zařízení a služby vhodné pro děti.
Projekt bude od 1.3.2012 masivně podporován v médiích, jako jsou internet,
tisk, rádio, televize atd.

Výstava neziskovek Neziskový jarmark proběhne v Červeném kostele 21.3.11.4. Moc se těšíme, že se tam s Vámi uvidíme…

___________________________________________________________________________

Dovolte mi také, abych Vás pozvala na IX. Regionální konferenci:
Program je předběžný a bude upřesněn. Více Info na www.annojmk.cz

