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1.øíjna 2013ŠKOLENÍ VYPSANÁ FIXA
Èeská národní agentura Mládež pøipravila tøífázové školení pro ty, kdo pracují s mladými lidmi, pøipravují projekty, chtìjí se 
zlepšit v nìkterých školitelských dovednostech a kompetencích. Školení je dlouhodobé. Skládá ze se tøí pobytových fází a 
praxe mezi nimi. Školení podpoøí úèastníky v tom, jak pøipravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity zamìøené na rozvoj, výchovu 
anebo vzdìlávání mladých lidí ve vìku 13 - 25 let. Pøihlásit se mohou mladí lidé, kteøí již alespoò dva roky pracují s mládeží, 
mají zkušenost s programem Mládež v akci, mají potøebu doplnit své školitelské dovednosti a mimo jiné mají také podporu své 
organizace. První fáze školení probìhne  ve dnech 20. - 24. listopadu 2013 / druhá fáze 30.ledna - 2. února 2014, tøetí fáze 3. 
- 6. dubna 2014 /. Uzávìrka pøihlášek je 1. øíjna, pøihlásit se mùžete pøes google formuláø.  
Více informací o školení Lenka Polcerová - lenkap@mladezvakci.cz nebo Petra Vymìtalíková - petrav@mladezvakci.cz, 
www.mladezvakci.cz. 

23.záøí 2013EVROPSKÁ UNIE PRO ZÁKLADNÍ A STØEDNÍ ŠKOLY
Dobrovolníci táborského Informaèního centra pro mládež, obèanského sdružení, zpracovali a se zahájením nového školního 
roku distribuovali další ze svých produktù z oblasti èinnosti Vzdìlávání a odborná pøíprava s evropským obsahem. 
EVROPSKÁ UNIE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 

EVROPSKÁ UNIE PRO STØEDNÍ ŠKOLY - 

Nejjednodušším a nejrychlejším zpùsobem je obrátit se na 
Informaèní centrum pro mládež. Zde je pro zájemce pøipraven a prùbìžnì aktualizován kompletní set materiálù zejména v 
elektronické formì ve formátu PDF. Vybavenost školských zaøízení odpovídajícími technickými prostøedky umožòuje 
dostupnost a efektivní využití prezentovaných materiálù. Nìkteré publikace jsou zde i díky informaènímu støedisku evropské 
informaèní služby EUROPE DIRECT pøi Krajském úøadu Jihoèeského kraje v Èeských Budìjovicích i ve formì  tiskové.  

informaèní nabídka výukových materiálù a informaèních zdrojù pro žáky a 
pedagogy základních škol. 

informaèní nabídka výukových materiálù a informaèních zdrojù pro studenty a 
pedagogy støedních škol.
Oba dva produkty obsahují seznam doporuèených publikací s anotacemi a adresáø webových portálù pro danou skupinu 
uživatelù. Existuje vícero cest, jak získat prezentované materiály. 

23. záøí 2013VZDÌLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PØÍPRAVA

Rada Evropy spoleènì s èlenskými i neèlenskými Evropské unie poprvé v roce 2001 zorganizovali Evropský den jazykù, do 
kterého se úspìšnì zapojily miliony lidí v celkem 45 zemích. Jelikož byl první roèník tak úspìšný, vyhlásila Rada Evropy, že 
se Evropský den jazykù bude od té doby slavit každoroènì 26. záøí. Každoroèní oslava tohoto dne je realizována 
decentralizovanì. Do Evropského dne jazykù se mùže nìjakým zpùsobem zapojit každý - prostøednictvím jednoduché akce èi 
aktivity ponìkud nároènìjší na zdroje. Akci lze zaregistrovat do Kalendáøe akcí a tím se zúèastnit i hlasování o nejvíce 
inovativní aktivitu. Hlasování probíhá od 20. záøí do 20. øíjna. Vítìz bude vyhlášen v prosinci. V roce  2012  se stala vítìzem 
akce s názvem Cesta kolem svìta za 248 dnù  školy Bahçeºehir Koleji Diyarbakir Anaokulu Kampüsü  z Turecka.  
Více informací http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/cs-CZ/Default.aspx 

EVROPSKÝ DEN JAZYKÙ26. záøí 2013

VZDÌLÁVACÍ STÁŽE
Stáže pro absolventy støedních škol nebo absolventy vyšších odborných škol na úrovni umožòující vysokoškolské studium.  
Pøednost pøitom mají uchazeèi, kteøí mají stáž povinnou v prùbìhu svého studia, za podmínky, že dosáhli vìku 18 let 
nejpozdìji v den zahájení stáže. Délka stáží je od 1 do 4 mìsícù, s možností prodloužení. Uzávìrka pøihlášek 1.øíjna 2013. 
Zahájení stáže 1.ledna 2014.
VZDÌLÁVACÍ PØEKLADATELSKÉ STÁŽE
Stáže pro absolventy støedních škol, kteøí pøed termínem pro podání pøihlášky obdrželi osvìdèení o ukonèení støedoškolského 
studia umožòující vysokoškolské studium, nebo absolventùm vyšších škol nebo technických škol na stejné úrovni. Stáže jsou 
urèeny pøedevším uchazeèùm, kteøí mají stáž pøedepsanou v rámci svého studia, za podmínky, že nejpozdìji v den zahájení 
stáže dosáhli vìku 18 let. Uzávìrka pøihlášek 1.øíjna 2013. Zahájení stáže 1.ledna 2014.
STÁŽ PRO DRŽITELE VYSOKOŠKOLSKÉHO DIPLOMU – s obecným zamìøením nebo se zamìøením na žurnalistiku
Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu k doplnìní si znalostí, které získali v prùbìhu studia, a seznámení s èinností 
Evropské unie, a zejména s èinností Evropského parlamentu. Stáže se udìlují na dobu pìti mìsícù, kterou nelze prodloužit.
Uzávìrka pøihlášek 15.øíjna 2013. Zahájení stáže 1.bøezna 2014.
STÁŽE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Stáže jsou urèeny absolventùm univerzit a vysokých škol i osobám bez vysokoškolského vzdìlání. Udìlují na dobu pìti 
mìsícù, kterou nelze prodloužit. Uzávìrka pøihlášek 15.øíjna 2013. Zahájení stáže 1. bøezna 2014.
Více informací http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/St%C3%A1%C5%BEe.html

STÁŽE V EVROPSKÉM PARLAMENTU1. øíjna 2013

09 - 12. záøí 2013

V rámci litevského pøedsednictví Evropské unie ve dnech 9 - 12.záøí 2013 hostil Vilnius pracovníky s mládeží a politické 
èinitele 28 èlenských zemí unie. Konference byla tematicky zamìøena na sociální zaèlenìní mladých lidí, zejména tìch, které 
nejsou v zamìstnání, vzdìlávání nebo odborné pøípravì. 
Jak je na evropské úrovni obvyklé,velice výrazné místo v diskuzích a následnì i ve spoleènì pøijatých závìrech 
sehrála problematika informací o mládeži a pro mládež. 
Prioritou politik mládeže orgánù Evropské unie a èlenských státù by mìlo být zlepšení kvality, dosahu a kapacity 
informaèních a poradenských služeb pro mladé lidi na všech úrovních, zejména regionální a místní, a spolupráce 
informaèních sítí. Orgány Evropské unie a èlenské státy by mìly zajistit úèelovì vázané prostøedky na specializované 
informaèní a poradenské služby a školení o rozmanitosti pro odborníky k usnadnìní pøechodu sociálnì 
znevýhodnìné mládeže do vzdìlávání nebo odborné pøípravy. Èlenské státy Evropské unie by mìly podporovat 
spolupráci mezi rodinami, pedagogy škol a informaèními službami k poskytování ucelených informací a poradenství 
mladým lidem s cílem pomoci jim èinit informovaná rozhodnutí.
Budou tyto evropské zkušenosti inspirativní i pro Informaèní centra pro mládež v Èeské republice?     
Více informací http://ec.europa.eu/youth/news/20130916-youth-conference-vilnius.htm

EVROPSKÁ KONFERENCE O MLÁDEŽI 



Tato cena se udìluje za kvalitní novináøskou 
práci, která zvyšuje informovanost obèanù 

o otázkách týkajících se péèe o zdraví, 
zdravotnictví a práv pacientù. Soutìž, jež je 
souèástí kampanì „Evropa pro pacienty“. 

Novináøi mohou zasílat èlánky, které jim byly 
zveøejnìny v tištìných èi internetových 
médiích v kterékoli èlenské zemi EU od 

1.8.2012 do 30.9.2013. Ceny soutìže 
1. místo 6500 EUR, 2. místo 4000 EUR

3. místo 2500 EUR Uzávìrka 30.záøí 2013.
 Více info http://ec.europa.eu/health-

eu/journalist_prize/index_cs.htm

Studenti mìli v celoevropské soutìži 
„Migranti v Evropì“ kreativním zpùsobem 

vyjádøit, jakou úlohu a místo mají migranti v 
Evropì. Do soutìže se pøihlásilo 1500 autorù, 

z nichž bylo vybráno  27 finalistù. Jedním z 
nich je v kategorii plakát Martin DÌDEK , 

student Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad 
Labem. Mùžete jej podpoøit i vy 

prostøednictvím ceny veøejnosti v online 
hlasování na webových stránkách soutìže. 

Hlasovat mùžete až do 9. øíjna 2013. 
Více informací www.migrantsineurope.eu/cs

Evropská komise poøádá již sedmý roèník 
pøekladatelské soutìže Juvenes Translatores.  

Soutìž je urèena pro v roce 1996 narozené 
studenty støedních škol v Evropské unii. 

Úkolem soutìžících je pøeložit jednostránkový 
text z jednoho úøedních jazykù EU do druhého. 
Poprvé bude poprvé možné pøekládat i z nebo 
do chorvatštiny. Tématem letošního roèníku 

je „obèanství“, jež vychází z Evropského roku 
obèanù 2013. Pøihlášky do 20. øíjna 2013.

Více informací 
infohttp://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm

DLOUHODOBÉ ŠKOLENÍ VYPSANÁ FIXAMIGRANTI V EVROPÌDLOUHODOBÉ ŠKOLENÍ VYPSANÁ FIXAJUVENES TRANSLATORES 2013NOVINÁØSKÁ CENA V OBLASTI ZDRAVÍ
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3. øíjna 2013EUROPEAN ON LINE JOB DAYS 2013

V øíjnu probìhne podzimní èást virtuálních Evropských dnù pracovních pøíležitostí v roce 2013. Zahrnuje celou øadu 
on-line akcí, které mají spojit zájemce o práci se zamìstnavateli s kvalitními pracovními místy napøíè Evropou.
3.- 4. øíjna 2013 Francie: EUROPEAN JOB DAYS V PAØÍŽI, virtuální i nevirtuální.
Oèekává se, že na 11. pokraèování akce „Paris pour l'emploi“ zavítá pøes 50 000 návštìvníkù a 500 podnikù. Evropské dny 
pracovních pøíležitostí v Paøíži se budou konat v rámci této akce jak pøímo na místì v Paøíži, tak vùbec poprvé on-line kdekoli, 
odkud se pøihlásíte na internetové stránky europeanjobdays.eu.
10. øíjna 2013 Nizozemsko: NORDIC WORKING VII, pouze on-line. 
Setkejte se s podniky a obcemi a „zachatujte“ si s poradci EURES o životì a práci ve Švédsku, Norsku, Dánsku, na Islandu èi 
ve Finsku? . Na této akci, která bude probíhat pouze na internetu, mùžete zhlédnout i prezentace odborníkù na zamìstnanost 
na téma evropské mobility.
16. øíjna 2013 Švédsko: EUROPEAN JOB DAYS V MALMÖ, virtuální i nevirtuální. 
Pokud hledáte pracovní pøíležitosti v oblasti zákaznických služeb, technické podpory a telefonních center, pak jsou pro vás 
urèeny Evropské dny pracovních pøíležitostí v Malmö.  Zamìstnavatelé a zástupci ze Spojeného království, Nìmecka, Norska, 
Dánska a jiných zemí EU, semináøe poøádané poradci sítì EURES na téma život a práce v jejich zemi, a to on-line èi na místì.

29.- 30. øíjna 2013 Portugalsko: EUROPEAN JOB DAYS V PORTU, virtuální i nevirtuální. 
Na Evropských dnech pracovních pøíležitostí v Portu budou mimo jiné zastoupeny inženýrské obory a informaèní technologie, zdravotnictví, hotelnictví a 
stravování, zákaznické služby a stavebnictví. Budou probíhat i workshopy a poradenství o životì a práci v zúèastnìných zemích a prezentace spoleèností, 
on-line i pøímo na místì.
Více informací o tìchto i dalších nadcházejících akcích naleznete na www.europeanjobdays.eu

ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ
31. øíjna 2013 PRVNÍ PRÁCE V ZAHRANIÈÍ

Jsi nezamìstnaný? Je ti ménì než 30 let? Našel jsi si volné pracovní místo alespoò na 4 mìsíce v zahranièí? Máš již 
uzavøenou pracovní smlouvu nebo dopis o zámìru zamìstnavatele zamìstnat tì? Je to tvoje první pracovní 
zkušenosti v zahranièí? Víš, že  mùžeš získat grant 2.500 eur? Tøeba na placení nájemného èi ubytování, stravování, 
jazykový kurz - prostì na vše, co potøebuješ k tomu, aby jsi mohl v klidu pracovat...
A to díky sociálnímu projektu profesní mobility soukromé italské spoleènosti MCZ Group podpoøeného Evropskou 
službou zamìstnanosti EURES. 
Chceš pracovat v zahranièí a ještì jsi nenašel pracovní nabídku? Pokud hledáš práci v rámci Evropské unie, obra� se 
na nejbližšího poradce EURES / http://portal.mpsv.cz/eures /. Mùže ti pomoci pøipravit životopis a poskytne ti užiteèné 
rady jak a kde najít volné místo uvnitø portálu pracovní mobility EURES. A zcela urèitì nebudeš zklamán navštívíš-li i 
skuteèné Informaèní centrum pro mládež... 
Pøihlášky 

 
Více informací http://www.mcz.it

s další požadovanou dokumentací / Popis práce šablona , Dopis o zámìru v hostitelské spoleènosti - 
šablona, Evropská šablona pro životopis / jsou pro zájemce k dispozici na www.mcz.it. Požadované dokumenty 
zájemci zasílají v angliètinì nebo italštinì v tiskové formì doporuèeným dopisem s doruèenkou na adresu MCZ 
Group SpA, Via La Croce, 8-33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) ITÁLIE.  Uzávìrka výzvy je dne 31.øíjna 2013. 

23. záøí 2013

AKTUÁLNÍ EVROPSKÉ SOUTÌŽE

23. záøí 2013MLÁDEŽ V AKCI

23. záøí 2013 Evropská dobrovolná služba - volná místa v zahranièí

V rámci Evropské dobrovolné služby (EDS) máte možnost vyrazit na 2-12 mìsícù do zahranièí a jako dobrovolník pracovat v 
neziskové organizaci, nebo státem zøizované organizaci. 
Španìlsko
èíslo projektu: 2012-ES-112 - http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=30001711461, Trvání projektu: 10. 
ledna - 10. èervna 2014. Uzávìrka pøihlášek - zaslání CV a motivaèního dopisu: ihned
Kontakt: Juan Granados - juangranados@alaquas.org.
Lotyšsko
èíslo projektu: 2012-LV-32 - http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=50000267762, Trvání projektu: únor 
2014 – únor 2015. Uzávìrka pøihlášek- zaslání CV a motivaèního dopisu: 23. 9. 2013. 
Kontakt: Edgars Jancuks - vircavasattistiba@gmail.com.
Rumunsko
èíslo projektu: 2013-RO-75 - http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=62000628969
Více o projektu i na www.youthnetworks.eu. Trvání projektu: bøezen 2014 - øíjen 2014. Uzávìrka pøihlášek - zaslání CV a 
motivaèního dopisu 26. 9. 2013. Kontakt: Marius Hardut - fundatialifetineret@gmail.com.
Více informací o Evropské dobrovolné službì a dalších akcí Programu Mládež v akci - www.mladezvakci.cz 

www.icmcr.cz

EVROPSKÝ ROK OBÈANÙ
http://europa.eu/citizens-

2013
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