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Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty. Budeme vám přinášet

informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly

uniknout.

Máte pocit, že jste rozený režisér? V

tom případě čtěte dál. V rámci kampaně

#EUandME nabízí Evropská unie mladým

filmařům příležitost natočit vlastní krátký

film. Každý z pětice vítězů obdrží grant ve

výši 7 500 EUR a jeden z předních

evropských režisérů mu pomůže převést

jeho námět na filmové plátno.

Dokážete být den offline? Zkuste to 29.

září! Díky chytrým telefonům a sociálním

sítím jsme neustále online. Jsme v

permanentním spojení s ostatními, což je

jistě skvělé. Ale… nic není zadarmo.

EKOFILM je nejstarší mezinárodní

filmový festival s tematikou životního

prostředí v Evropě. Jeho kořeny spadají

až do roku 1974, kdy vznikl odtržením od

festivalu Techfilm. Od roku 1991 je jeho

hlavním pořadatelem Ministerstvo
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Studentské volby do zastupitelstev

obcí, které proběhly toto pondělí a

úterý 24. a 25. září v rámci projektu

programu Jeden svět na školách, už mají

své vítěze. Zajímá vás, koho by v

zastupitelstvu Hl. města Prahy rádi viděli

studenti středních škol? Odpověď najdete

v článku.

Nebojte se pasivních domů!

Celosvětová akce Dny pasivních domů

vám dává skvělou možnost navštívit

energeticky úsporné domy, byty,

administrativní budovy a vyzpovídat jejich

majitele. Využijte jejich ochoty a zeptejte

se na vše, co vás v souvislosti s pasivními

domy zajímá! Od pátku 9. do neděle 11.

listopadu 

životního prostředí. Letos bude na téma

Voda v krajině. 10.–13. 10. 2018

Doslova revoluční nabídku přichystalo

Ministerstvo životního prostředí spolu

se Státním fondem životního prostředí ČR

majitelům a stavitelům rodinných

domů. Nová zelená úsporám plná

revolučních novinek – nabídne dotace na

zateplení svépomocí, výměnu kamen i

kompletní vyřízení přes internet.

Záleží vám na tom, co se kolem vás děje,

a chcete to aktivně ovlivňovat? Rádi se

učíte nové věci nebo sdílíte své

zkušenosti? Chcete získat či dále rozvíjet

praktické znalosti a dovednosti potřebné

pro práci a orientaci v aktivitách a

projektech občanských iniciativ a v

neziskovém sektoru? Plánujete založit

vlastní občanskou iniciativu? Pokud jste

na některou otázku odpověděli ano, pak je

Škola občanské iniciativy (ŠOI) Hnutí

DUHA určena právě pro vás.

Máte nápad jak posílit občanskou
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European Disability Forum vyhlašuje

fotografickou soutěž o 500

eur! Tématem soutěže je rovnost a

začlenění osob se zdravotním postižením.

Podle Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením mají všechny

osoby se zdravotním postižením právo žít

kde a s kým chtějí, chodit do obecné

inkluzivní školy, mít řádnou práci, hlasovat

ve volbách a chodit do kina nebo

sportovního klubu jako každý jiný.

Téma rovnosti a začlenění osob s

handicapem musí soutěžní fotografie

reflektovat. Nebojte se být kreativní a

originální.  Uzávěrka přihlášek do soutěže

je 1. října 2018.

Jak bude vypadat svět práce v nejbližší

budoucnosti? Které dovednosti budou

potřebné, abyste uspěli? Jaké pracovní

pozice vzniknou a kde je místo na trhu

práce pro vás? Přijďte na interaktivní

workshop s Valerym Senichevem,

spoluzakladatelm platformy Educamp.cz a

jedním z organizátorů Future Port

Prague. 4. 10. 2018, 17:00 - 19:30

Amnesty International ČR hledá

společnost u nás? Nebo se chcete

naopak trochu vzdělat a zjistit, jaké jsou

zkušenosti ostatních? Pak by vás mohl

zajímat chystaný workshop Evropské

občanské iniciativy, který se bude konat 5.

října 2018 v prostorách zastoupení

Evropské komise v Praze od 8:30 do

12:30. Tématem půldenní akce bude

současná situace občanské demokracie v

České republice a evropské

angažovanosti. Setkat se zde můžete

nejen s dalšími aktivními občany, ale také

s podniky, akademiky nebo nevládními

organizacemi.

Centrum pro integraci cizinců nabízí

studentům sociální práce a příbuzných

oborů, ale také studentům ekonomického

oboru, možnost zapojit se do naší činnosti

prostřednictvím stáží. Stáž je možné v CIC

vykonávat průběžně, dle dohody.

Výměna mládeže "Creative Spaceship"

ve Španělsku! Výměna mládeže je

určena mladým lidem, kteří se zajímají o

proces kreativity, jsou zvídaví a nebojí se

objevovat nové. Cílem projektu je vytvořit

komfortní podmínky pro rozvinutí a
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dobrovolníky/dobrovolnice na pozici

lektorů lidskoprávních workshopů pro

základní a střední školy. Miluješ svobodu?

Nesnášíš, když se komukoliv ubližuje?

Máme to stejně. Ale dobro prostě nezvítězí

samo... Braň s námi lidská práva. Staň se

dobrovolníkem/icí

V důsledku konzumace alkoholu

zemřelo v roce 2016 po celém světě více

než 3 miliony lidí. Alkohol tak stál za

každým 20. úmrtím, uvedla Světová

zdravotnická organizace (WHO). 

Letos úplně poprvé mají čeští

středoškoláci možnost zapojit se do

výměnného programu FLEX (Future

Leaders Exchange), který je realizován

neziskovou organizací American Councils

for International Education a financován

Ministerstvem zahraničí USA. Vybraní žáci

středních škol tak mohou po celý rok žít v

americké hostitelské rodině a studovat na

tamní střední škol.

prohloubení vlastní

kreativity. Deadline přihlášek: 30. 9. 2018

Vyjeďte na vzdělávací projekty do

Chorvatska nebo Nizozemska! Přestože

léto za sebou již pomalu zavírá dveře,

není důvod k žádnému nostalgickému

zamačkávání slz v oku. Ba naopak, i

v období pověstného „chladna z rána“ ti

Asociace DICE přináší příležitost k

poznávání nových přátel, všedním i

nevšedním zážitkům a cestování po

Evropě.

The Festival Academy prodlužuje termín

podání přihlášek do patnáctého ročníku

Akademie pro mladé festivalové

managery, který se uskuteční v roce 2019

ve městě Valleta, Malta. Uzávěrka

přihlášek je 19. října 2018.

Závislost na sociálních sítích mění

mozek stejně jako tvrdé drogy.

Instagram je nejhorší, zvyšuje riziko
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Každý den ovlivňují naše názory, psychiku

i emoce. Jsou silnější než jakákoli vláda. A

jsou nastavené špatně. Algoritmy, vládci

nové doby. Podívejte se na video: Kovy: V

zajetí algoritmu

úzkosti a deprese, lidé se příliš

porovnávají, bude to stále větší problém,

říká autor bestselleru Konec

prokrastinace Petr Ludwig, který byl

hostem internetové televize DVTV.

http://www.nicm.cz/kovy-o-socialni-bubline-jak-algoritmy-ovlivnuji-na-co-se-divame
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