INFOLISTY MLÁDEŽ A SVĚT
informační servis o evropských příležitostech pro mládež a pracovníky s mládeží

EURODESK NETWORK NEWS CZ 005
EURODESK je evropská informační síť pro mládež a pracovníky s mládeží, která působí ve 33 ti zemích .
Podstatnou část informačních služeb tvoří podpora aktivit Programu Evropské unie pro neformální vzdělávání a
volnočasové aktivity Mládež v akci. K dalším patří například evropské informace o studiu, práci, cestování,
ubytování, dobrovolnictví, kontakty na zahrani ční organizace či obecné informace o Evropské unii...
více informací www.eurodesk.cz, www.facebook.com/EurodeskCZ, www.eurodesk.eu
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ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
AKTUÁLNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANOSTI V EVROPSKÉ UNII

Eurostat, statistický úřad Evropské unie, odhaduje, že v červnu bylo nezaměstnaných 26.424.000 mužů a žen v EU-27, z toho
19.266.000 v Eurozóně. Míra nezaměstnanosti tak činnila cca 12,1%. Ve srovnání s květnem 2013 se počet nezaměstnaných
snížil o 32 000 osob v EU 27 a o 24 000 osob v Eurozóně. Mezi členskými státy, byla nejnižší míra nezaměstnanosti
zaznamenána v Rakousku (4,6%), Německu (5,4%) a Lucembursku (5,7%). Nejvyšší v Řecku (26,9% v dubnu 2013) a ve
Španělsku (26,3%). Ve srovnání s červnem 2012 se míra nezaměstnanosti zvýšila v sedmnácti členských státech. Největší
nárůst byl zaznamenán na Kypru, v Řecku a ve Slovinsku. Největší pokles byl zaznamenán v Lotyšsku a Estonsku.
Ve sledovaném období bylo v EU 27 nezaměstnaných 5.512.000 mladých lidí (do 25 let), z toho v Eurozóně 3.526 milionu.
Ve srovnání s červnem 2012 se nezaměstnanost mládeže v EU-27 snížila o 43 000 osob a zvýšila o 43 000 osob v Eurozóně.
V červnu 2013 činila míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 27 23,2%, v Eurozóně 23,9%. Nejnižší míra nezaměstnanosti
mladých lidí byla zaznamenána v Německu, Rakousku, Nizozemsku a na Maltě. Nejvyšší v Řecku a Španělsku.
Více informací http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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EVROPSKÝ ROK OBČANŮ
http://europa.eu/citizens2013

www.icmcr.cz

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
STÁŽ ONLINE MARKETING PRO ČR V BERLÍNĚ
Společnost Visual Meta, která provozuje online webovou platformu ShopAlike.cz a která působí mimo ČR v dalších 14 zemích
Evropy nabízí placenou stáž na minimálně 3 měsíce v Berlíně. Profil stážisty - student nebo nedávno dokončené studium v
oblasti obchodu, komunikace nebo podobné, výborná čeština slovem i písmem, dobrá znalost angličtiny, němčina je plus.
Úkoly stážisty - psaní článků na webu, realizace internetových marketingových kampaní a strategií, affiliate marketing a
sociální média marketing (Facebook, Twitter, Google+, atd.). Pokud máte zájem o pozici zašlete žádost v aj - motivační
dopis včetně možnosti zahájení stáže, CV, příslušné odkazy a certifikáty elektronickou poštou s označením Internship Česká
republika - Charles Bellissen, jobs@visual-meta.com.
Více informací http://www.shopalike.cz/jobs/internship-online-marketing-for-czech-republic-in-berlin

STÁŽE PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL V EVROPSKÉ UNII
Evropská unie nabízí zpravidla dvakrát ročně odborné stáže pro mladé absolventy vysokých škol. Stážisté vykonávají stejnou
práci jako jejich kolegové zaměstnanci. Zájemci o odbornou stáž musí mít především dokončený minimálně první cyklus
vysokoškolského vzdělání a mít plnohodnotný titul nebo jeho ekvivalent podle lhůty pro podávání žádostí. Stážisté dostávají
měsíčně dotaci, náhradu cestovních výdajů, úrazové a zdravotní pojištění. Stáže obvykle běží od 1. března a 1. října, ale
mohou se konat i v jiných termínech dle uvážení překladatelské služby.
Aktuální uzávěrky odborných stáží
15.srpna 2013 - Evropský parlament - absolventi VŠ studia se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU - 3 měsíce
30.srpna 2013 - Výbor regionů - absolventi vysokoškolského studia - 5 měsíců
31.srpna 2013 - Rada Evropské unie - absolventi vysokoškolského studia - 5 měsíců
1.září 2013 - Evropská komise - absolventi bakalářského studia - 5 měsíců - překladatelská stáž
19.září 2013 - Evropská služba pro vnější činnost - absolventi magisterského či doktorského studia - 9 měsíců
30.září 2013 - Evropský hospodářský a sociální výbor - absolventi bakalářského studia - 6 měsíců
Více informací http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

YOUTH INITIATIVES CZ-PL-SK II
Víkendové školení je zábavným setkáním 25-ti mladých lidí z ČR, Polska a Slovenska. Se zkušenými školiteli se zaměříte na
akci 1.2 – iniciativy mládeže. Seznámíte se s akčními lidmi a proberete své nápady s profesionálními kouči. Termín a místo:
30.8.-1.9.2013, Český Těšín. Náklady: ubytování, strava a program jsou zdarma. Dopravu si čeští účastníci si hradí sami.
Přihlášky do 18.8.2013 pomocí elektronické přihlášky v angličtině na stránkách SALTO nebo v češtině přes
http://router.youth.cz. Více informací Petr Kantor, rk-moravskoslezsk@mladezvakci.cz, tel.: 777 021 478.
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-initiatives-cz-pl-sk-ii.3716

WORK IN PROGRESS
Cílem školení pro pracovníky s mládeží je vytváření partnerství pro budoucí výměny mládeže zaměřené na podnikání a
zaměstnanost. je určeno těm, kteří mají zájem o dané téma a hledají mezinárodní partnery pro své budoucí aktivity v rámci
programu Erasmus+. Termín a místo: 20. - 24. 11. 2013, Dánsko. Ubytování a stravu hradí plně hostitelská organizace.
Dopravu zpětně proplácí ČNA Mládež ve výši 80% skutečných nákladů. S dotazy o školení se můžete obracet na Petru
Vymětalíkovou - petrav@mladezvakci.cz, tel.:221 850 913. Uzávěrka přihlášek 30.9.2013.
Více informací a přihlašovací formulář http://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/partnership-building-activity-work-in-progress.3662.

COACHING GETS YOU 2
Školení pro zkušené žadatele programu Mládež v akci (pracovníky s mládeží, projektové koordinátory, zástupce národních
agentur, mentory EDS, školitele spolupracující s národními agenturami), účastníky, kteří mluví plynně anglicky a jsou
připraveni používat koučování v jejich každodenní práci. Školení je zaměřeno na zvyšování kvality v koučování v rámci
programu Mládež v akci a uskuteční se ve dnech 17. - 23. 11. 2013 ve Slovenské republice. Ubytování a stravu hradí plně
hostitelská organizace. Dopravu zpětně proplácí ČNA Mládež ve výši 80% skutečných nákladů. Uzávěrka přihlášek
15.9.2013. S dotazy o školení se můžete obracet na Petru Vymětalíkovou - petrav@mladezvakci.cz, tel.:221 850 913.
Více informací a přihlašovací formulář na http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-trainingcalendar/application-procedure/3738/application/
Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení - Centrum služeb pro mládež a pracovníky s mládeží
Farského 887, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cz
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FÓRUM MLÁDEŽE UNESCO
U příležitosti 8.fóra mládeže UNESCO, které se uskuteční ve dnech 29.-31.října 2013 ve Francii /Paříž/, je poprvé vyhlášena
grantová výzva k podávání projektů řízených mladými lidmi. Cílem výzvy je podpořit Strategii mládeže UNESCO 2014-2021. V
rámci výzvy bude podpořeno 15 projektů ve 3 oblastech. Vybrané projekty budou „certifikované” označením 8.UNESCO fóra
mládeže a realizovány v období mezi 8. a 9. fórem mládeže UNESCO - říjen 2013 - říjen 2015. Uzávěrka podání žádostí je
stanovena na 12.srpna 2013 - vyplnění formuláře na http://en.unesco.org/feedback/8-youth-forum-call-proposals,
kontakt youth@unesco.org
Fórum mládeže UNESCO vzniklo v roce 1999. Předkládá nejen strategická doporučení, ale podporuje inovativní a konkrétní
kroky, které mohou pomoci dosáhnout pozitivní změny v různých oblastech - sociální začleňování, občanská angažovanost a
účast, sociální podnikání a inovace, předcházení násilí a konfliktům, mezikulturní dialog, demokracie a rozvoje dovedností.
Letošní UNESCO fórum mládeže bude obsahově zaměřeno na téma "Mládež a sociální začleňování: občanská
angažovanost, dialog a rozvoj dovedností". Zúčastní se jej cca 500 mladých lidí z celého světa.
Více informací http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013

MEZINÁRODNÍ DNY ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
12. srpen MEZINÁRODNÍ DEN MLÁDEŽE
Usnesením číslo 54/120 z roku 1999 Valné shromáždění OSN schválilo doporučení světové konference ministrů odpovědných
za mládež a 12.srpen byl prohlášen za Mezinárodní den mládeže. Poprvé byly aktivity ve prospěch mládeže u příležitosti
tohoto Dne realizovány v roce 2000. V letošním roce budou aktivity tématicky zaměřeny na problematiku migrace mládeže,
Možná by se mohlo již nyní pro inspiraci připomenout další Mezinárodní dny vyhlášené Organizací spojených národů:
1.říjen MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ, 17.říjen MEZINÁRODNÍ DEN ZA VYMÝCENÍ CHUDOBY
Více informací http://www.un.org/en/events

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ - PODPORA MOBILITY PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ
Účelem výzvy EACEA/12/2013 k předkládání návrhů je podpořit mobilitu pracovníků s mládeží a výměn s cílem podpořit
získávání nových dovedností a schopností. Způsobilí žadatelé - neziskové organizace. Těmi mohou být nevládní organizace,
subjekty činné na evropské úrovni v oblasti mládeže, které mají členské organizace alespoň v osmi zemích programu Mládež
v akci, veřejné subjekty na regionální nebo místní úrovni. Toto pravidlo platí pro žádající i partnerské organizace. Žadatelé
musí být v den lhůty stanovené pro předložení návrhu řádně a podle práva registrováni alespoň dva roky v jedné ze zemí
účastnících se programu. Projekt musí zahrnovat činnosti neziskové povahy, které se týkají oblasti mládeže a neformálního
vzdělávání, musí být zahájen v době od 1. ledna 2014 do 1. července 2014 a trvat maximálně 12 měsíců. Příslušná mobilita
musí trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 6 měsíců. Maximální výše grantu je stanovena na 25 000 EUR. Uzávěrka pro
podání přihlášek nejpozději ve 12.00 hod bruselského času dne 10.09.2013 . Formulář žádosti je k dispozici pro vyplnění
a odeslání on-line. Všichni žadatelé jsou povinni předložit své žádosti on-line.
Více informací http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_3_en.php

ZDRAVÍ - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - SPORT
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INICIATIVA HEALTH4YOUTH AEGGE-EUROPE
AEGEE - největší evropská mezioborová organizace mládeže a multi-kulturní evropská platforma iValueHealth.NET spojující
různé zdravotnické subjekty navazují v těchto dnech spolupráci, jejímž smyslem je společná podpora zdravého životního stylu
mezi evropskou mládeží. Cílem projektu je ukázat prostřednictvím Health4Youth mladým lidem co je zdravý životní styl a jak
jej udržovat. Cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol z celé Evropy se zájmem o zdravotní problematiku. Navíc tento
projekt hodlá spolupracovat s institucemi a nevládními organizacemi s cílem sdílet znalosti a pracovat společně na téma
zdravého životního stylu. Iniciativa bude prezentována na webových stránkách Health4Youth. Umožní mladým lidem zapojit
se do inicitivay, umožní přístup k lékařské informace a užitečným článkům o zdraví, výživě, sportu, apod. Mladí lidé budou
moci též využívat služby, které umožňují například zjistit, kolik fyzické aktivity je třeba, aby se vešly. Kromě toho se naučí
předcházet například obezitě a diabetu, které jsou stále větším evropským problémem. Více informací http://www.aegee.org
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EVROPSKÁ UNIE A INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ AICM ČR
STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE PRO MLÁDEŽ - oblast činnosti ZDRAVÍ - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - SPORT
* sestavit informace o zdraví šité na míru mladým lidem, a to především těm, kteří jsou ohrožení sociálním
vyloučením - zmobilizovat informační sítě mládeže - informovat o nebezpečích, která s sebou přináší
nekontrolované využívání nových technologií - příprava a realizace informativních a vzdělávacích kampaní...

EVROPA V MÉM REGIONU 2013
Fotosoutěž
Zašlete až 3 fotografie z projektu podpořeného z
peněz EU. Tři vítěze vybere porota, čtvrtým
vítězem se stane autor fotky s nejvíce hlasy na
Facebooku.Hlasování bude spuštěno 26. srpna a
poběží do 6. září 2013. Vítězové obdrží poukaz
na nákup digitálního fotoaparátu a 3 denní zájezd
pro dvě osoby do Bruselu v termínu 7.-10. října.
Uzávěrka soutěže: 23. srpna 2013.
Více informací
https://www.facebook.com/EuropeanCommiss
ion/app_386310531430573

DLOUHODOBÉ
BRÁNA
ŠKOLENÍ
K DRUHÝM
VYPSANÁ FIXA
2. ročník soutěže pro dětské kolektivy a skupiny
mladých lidí do 26 let. Do soutěže se může
přihlásit skupina sama prostřednictvím svého
zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo
o její činnosti ví. Aktivita bude vyhodnocena na
základě doložení, které může obsahovat
fotodokumentaci, články z tisku i z webů,
záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla
poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě
dobře ví, video nebo audio záznam...
Uzávěrka soutěže je 15. září 2013.
Více informací www.msmt.cz.
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