
 
 

 

Pozvánka 
 

Program: OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt IPN: ,,Klíče pro život“  

 Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání 

Reg. číslo:  CZ.1.07/4.1.00/06.0011 

 

Název akce: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na 
všeobecné aktivity (nad 18 let) 

 

Místo konání:  Základna Duhy „Myšinec“ v Budišovicích u Ostravy. 

Termín:  1. část:   17.-19. prosince 2010  
2. část:   28.-30. ledna 2011  

 
Obě školení budou začínat v pátek v 17.00 hodin a končit v neděli ve 14.00. Podmínkou je být na 
školení po celou dobu školení. Program jsme se snažili uzpůsobit faktu, že mnoho z vás, 
účastníků, pracuje v SDM jako dobrovolníci a proto je pro vás obtížné si brát volno v zaměstnání. 
Důsledkem toho je, že program bude intenzivní a budeme pracovat i po večeři. 

 

Co vás čeká: 

JJaakk  nnáázzeevv  nnaappoovvííddáá,,  šškkoolleenníí  bbuuddee  zzaamměěřřeennoo  nnaa  pprrááccii  ssee  ssppeecciiffiicckkoouu  ccíílloovvoouu  sskkuuppiinnoouu  ––  

mmllaaddýýmmii  lliiddmmii  nnaadd  1188  lleett..  PPřřeessttoo  ssee  bbuuddeemmee  vvěěnnoovvaatt  mmnnoohhaa  ttéémmaattůůmm,,  kktteerráá  jjssoouu  zz  hhlleeddiisskkaa  

nneeffoorrmmáállnnííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  ddůůlleežžiittáá  bbeezz  oohhlleedduu  nnaa  ttoo,,  ss  jjaakkoouu  ccíílloovvoouu  sskkuuppiinnoouu  pprraaccuujjeettee..    

ZZaaččnneemmee  ppoohhlleeddeemm  nnaa  nneeffoorrmmáállnníí  vvzzdděělláávváánníí  aa  uuččeenníí  aa  oossoobbnnoosstt  vveeddoouuccííhhoo..  ZZ  ttoohhoottoo  

vvššeeoobbeeccnnééhhoo  rráámmccee  ssee  ppřřeessuunneemmee  kkee  ssttaavvbběě  vvzzdděělláávvaaccíí  aakkttiivviittyy  aa  mmeettooddáámm  aa  tteecchhnniikkáámm,,  kktteerréé  

jjee  mmoožžnnéé  ppřřii  vvyyttvváářřeenníí  aakkttiivviitt  pprroo  mmllaaddéé  lliiddii  ppoouužžiitt..  PPoottéé  uužž  ssee  bbuuddeemmee  zzaamměěřřoovvaatt  ssppeecciiffiicckkyy  nnaa  

pprrááccii  ss  ccíílloovvoouu  sskkuuppiinnoouu  1188++  aa  nnaa  vvaaššee  vvllaassttnníí  zzkkuuššeennoossttii  aa  zznnaalloossttii  aa  bbuuddeemmee  jjee  ddáállee  bbuuddoovvaatt  nnaa  

zzáákkllaadděě  pprraakkttiicckkýýcchh  ppřřííkkllaaddůů  aa  vvaaššíí  vvllaassttnníí  pprrááccee  ss  ttéémmaatteemm..    

PPrrooggrraamm  bbuuddee  ppoossttaavveenn  nnaa  mmeettooddáácchh  aa  pprriinncciippeecchh  nneeffoorrmmáállnnííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  ––  bbuuddee  ppřřeevváážžnněě  

zzaamměěřřeenn  nnaa  pprraaxxii  aa  nnaa  rreeaalliittuu  vvee  vvaaššiicchh  oorrggaanniizzaaccíícchh  aa  ppřřii  vvaaššiicchh  aakkttiivviittáácchh..  II  vv  ččáásstteecchh  pprrooggrraammuu  

vvííccee  tteeoorreettiicckkýýcchh  bbuuddeemmee  ttuuttoo  tteeoorriiii  ssmměěřřoovvaatt  nnaa  pprraakkttiicckkéé  vvyyuužžiittíí  ppřřii  vvaaššiicchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh  

aakkttiivviittáácchh..  NNeeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí  ttoohhoottoo  šškkoollííccííhhoo  mmoodduulluu  bbuuddee  ii  rreefflleexxee  vvllaassttnnííhhoo  uuččeenníí  aa  rroozzvvoojjee..  

PPrrooggrraamm  šškkoollííccííhhoo  mmoodduulluu  ssee  sskkllááddáá  zzee  ttřříí  ččáássttíí  ––  ddvvoouu  rreezziiddeennččnníícchh  kkuurrzzůů  aa  ddoommááccíí  pprrááccee  

((pprraaxxee  aa  ddiissttaannččnníí  ssttuuddiiuumm))  vv  oobbddoobbíí  mmeezzii  ddvvěěmmii  šškkoolleenníímmii..  PPrrooggrraamm  bbuuddee  ppoossttuuppoovvaatt  oodd  

zzáákkllaaddnníícchh  vvššeeoobbeeccnněějjššíícchh  ttéémmaatt,,  kkddyy  ssee  bbuuddeemmee  bběěhheemm  pprrvvnníí  ččáássttii  vvěěnnoovvaatt  vvííccee  úúvvoodduu  ddoo  

ttéémmaattuu  nneeffoorrmmáállnnííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  aa  pprrááccee  ss  mmllaaddýýmmii  lliiddmmii  aa  ttoommuu,,  ccoo  jjee  nnuuttnnéé  kk  vvyyttvvoořřeenníí  aa  

rreeaalliizzaaccii  vvzzdděělláávvaaccíí  aakkttiivviittyy  BBěěhheemm  ddrruuhhéé  ččáássttii  ssee  bbuuddeemmee  ppaakk  zzaamměěřřoovvaatt  nnaa  ttaattoo  ttéémmaattaa  hhlloouubběějjii  

aa  bbuuddeemmee  jjee  pprrooppoojjoovvaatt  ii  ss  ššiirrššíímm  kkoonntteexxtteemm  pprrááccee  ss  mmllááddeežžíí  nnaadd  1188  lleett..  

  

Pro koho?  

 starší 18 let;     
 znalosti poslání a cílů své organizace; 
 znalost cílové skupiny organizace a typu aktivit, které se s cílovou skupinou realizují starší 

18 let    zkušenost z práce s mládeží, ať už v roli vedoucího, instruktora nebo 
profesionálního pracovníka s mládeží ;    
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 zkušenost s vedením aktivit pro mládež (alespoň 4 aktivity jako člen týmu nebo 2 jako 
samostatný vedoucí) ;   

 člen nebo spolupracovník Duhy; 
 zájem o další vzdělávání;     
 zájem a možnost účasti na praxi jako součásti školení (podmínka účasti na školení);      
 minimální     znalosti práce s počítačem (textový procesor – MS Word/Open office nebo 

jiný, Power Point, email, Skype); 
 možnost využití znalostí po skončení školení; 
 motivace sdílet své znalosti se svými kolegy. 

 

Proč se přihlásit? 

 Dozvíte se víc o možnostech neformálního vzdělávání a práci se skupinou 18+; 

 To co se dozvíte si budete moci za podpory školitelů prakticky vyzkoušet; 

 Propojíte si práci s cílovou skupinou 18+ se širším kontextem práce s dětmi a mládeží a 

neformálním vzděláváním; 

 Budete součástí pilotního projektu zaměřeného na uznávání neformálního vzdělávání 

(Klíče pro život více informací na http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-

zivot/ . 

  

Jak a do kdy se přihlásit? 

Přihlásit se můžete přímo na stránkách sdružení Duha http://www.duha.cz/klice. Uzávěrka 
přihlášek je 25. listopadu 2010, pokud byste se o školení dozvěděli později, kontaktujte nás. 

O výsledcích výběru účastníků budete informování nejpozději 30. listopadu 2010. Spolu 
s informací o vaší účasti vám zašleme i podrobnější informace související s průběhem kurzu. 

 

Lektorský tým: 

Jan Látal 

Monika Novosádová 

 

 

Organizátor akce:  

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
Senovážné náměstí 977/24, 116 47  Praha 1 
Registrace MV ČR č.j. VSP/1-3086/90-R ze dne 7.11.1990 
IČ: 00409901  
www.duha.cz, www.trochujinak.cz 
Tel.: +420 234 621 471, Tel./Fax: + 420 234 621 375 
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