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Česko–německé fórum hledá nové členy
ČR/Německo - Česko-německé fórum mládeže hledá nové
členy pro 6. funkční období
2011 - 2012. Jde o bilaterální
projektovou a diskuzní platformu 15 mladých lidí z Česka
a 15 z Německa, kteří se snaží
o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a vzájemné spolupráce. Mezi projekty česko-německého fóra
patří například krátký film o
životě „na druhé straně“ a o
každodenních rozdílech v životě mladých lidí z Česka a
Německa žijících v sousední
zemi, přednášky na školách a

univerzitách, jež mají nadchnout mladé lidi z Německa
k dlouhodobějšímu pobytu v
Česku („Czech In!“), binacionální setkání mladých lidí a
průzkum stop a dějišť Sametové revoluce či diskuze s dobovými svědky. Pod názvem
„Všechno je jinak…“ proběhlo společné muzicírování a
hraní divadla a žáci a žákyně
rozvíjeli během binacionálního workshopu své nápady a
navrhovali, jak by se podle jejich představ dala zlepšit jejich škola. Tématem šestého
funkčního období je vytvoření projektů zabývajících se
otázkou sociální soudržnosti
v současné době.

Pracovní skupiny
mají co nabídnout
Pracovní skupiny, do kterých
se lze zapojit, jsou rozděleny
na integraci, kulturu, mládež
v demokracii, nevšední každodennosti a vzdělání. Skupina „integrace“ se například
zabývá projektem ,,TVOJE
škola - TVOJE šance“, prostřednictvím něhož sleduje

Užitečné informace

NA PROHLOUBENÍ vztahů pracuje Česko–německé fórum mládeže, které hledá mladé lidi pro další funkční období. Foto: dzt.picworld–touristic.de

Kdo se může přihlásit?
b znalost němčiny není předpokladem
b zájemci ve věku 16 až 25 let
b s českou nebo německou státní příslušností
b se zájmem o česko-německé výměny mládeže
b ten, kdo chce být součástí napínavého mezinárodního projektu, který
může sám(a) utvářet
b kdo má od září 2011 do května 2012 čas a chuť realizovat společné projekty
b kdo rád(a) cestuje do sousedního Německa a poznává nová místa
b komu přijde zajímavé téma společenská soudržnost a mohl(a) by přidat k
tématu svoje nápady
Pokud chcete být součástí Česko-německého fóra mládeže 2011 - 2012 a
splňujete zmíněná kritéria, neváhejte a pošlete nejpozději do 30. června
2011 svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem na
e–mailovou adresu - majerova.katerina@gmail.com.
Více informací na: www.cnfm.cz

několik základních cílů. Zaprvé chce motivovat mládež
se kriticky zabývat určitými
tématy. To by mělo být uskutečněno co nejnázorněji a co
nejblíže každodennímu životu účastníků. Proto se fokus
projektu věnuje právě škole,
ke které má každý mladý člověk nějaký vztah. Zadruhé
stojí ve středu projektu aktivní podíl v občanské společnosti. Toho by se mělo dosáhnout tím, že se účastníkům
zjednodušenou cestou zdůrazní fakt, že se věci mohou
změnit, jen když člověk uvěří

svým snům, nápadům a představám a ty pak prostřednictvím demokratických prostředků promění v realitu.
Kromě toho se organizovaný
mezinárodní workshop snaží
toto téma prohloubit a poskytnout účastníkům možnost promluvit si o něm s vrstevníky, pocházejícímí ze
sousední evropské země.
Záštitu nad tímto konkrétním
projektem převzalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sponzorem se stala
iniciativa Evropské unie
(luv)
Mládež v akci.

INZERCE

Na nabídce se podílí FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., společně s participujícími autorizovanými partnery Ford. Navštivte prodejce Ford, www.ford.cz nebo volejte bezplatnou infolinku 800 555 109. Nabídka ﬁnancování platí pouze pro podnikatelské subjekty. Obrázek je pouze ilustrační. * Uvedená cena je bez DPH.

TRANSIT jen za 320 000 Kč
rozhodně vstoupí do historie.
Zapište se do dějin podnikání s Fordem
Transit za historicky nejnižší cenu
320 000 Kč*. Připravili jsme pro vás
ﬁnancování Ford Credit s nulovým
navýšením při akontaci 30 % a také:

320 000 Kč

• nákladní prostor 6,6 m3
• nosnost 901 kg
• Duratorq 2,2 TDCi 85 k/250 Nm
• ABS + EBD + kotoučové brzdy
na všech kolech
• dálkově ovládané dvojité centrální
zamykání
• elektricky ovládaná přední okna

Auto-Arena, s.r.o.

Auto-Arena, s.r.o.

AUTOCENTRUM – HÁŠA, s.r.o.

AUTO DORDA s.r.o.

AUTO IN s.r.o.

Na Pyrámu 252
Turnov-Ohrazenice
Tel.: 481 324 354

Smetanova 48
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 300 965

Masarykova 54
Bohušovice nad Ohří
Tel.: 416 781 157

Žitavská 3112
Česká Lípa
Tel.: 487 829 731

Zhořelecká 1364
Liberec
Tel.: 482 363 250

KŠV GROUP s.r.o.

Milan Šindelář

Rudolf Homolka

Rudolf Homolka

Urban Auto s.r.o.

Obchodní zóna 250
Otvice
Tel.: 474 629 285

Žižkova 2485
Roudnice nad Labem
Tel.: 416 830 710

Podhoří 361/2
Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 921

Předmostí 1839/2
Děčín
Tel.: 412 588 130

Šikmá 1504
Most
Tel.: 476 118 118
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