
JEDINEČNÝ WORKSHOP
I V TVÉM REGIONU!

Chcete odhalit tajemství občanské participace? Víte o problémech 
Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po-
kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se 
do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem 
Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte 
základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty 
budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte-
ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve 
kterém žijete, k lepšímu!

Série regionálních workshopů bude zakončena závěrečnou kon-
ferencí v druhé polovině června, která bude mít za cíl účastníkům 
představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kte-
ří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, 
které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a 
oslovených osobností. Nejlepší projekty vyhrají věcné ceny. Všech-
ny odevzdané projekty získají možnost konzultací od odborníků z 
Domu zahraniční spolupráce, kteří jim mohou být nápomocni při 
realizaci vlastního projektu!

8:30 Zahájení on-line workshopu
9:30 Co se stane, když se to nestane?
10:45 Projektový management v praxi
11:00 Přestávka na oběd
11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech
13:30 Zakončení workshopu

PROGRAM

27. 5. 2021
ONLINE ZOOM WORKSHOP

TĚŠÍME SE NA TEBE
PŘIHLAŠ SE ZDE

VÍCE NA: WWW.EUTIS.CZ

Workshopy připravuje Dům zahraniční spoluprá-
ce, příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací 
EUTIS, o.p.s

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ



JEDINEČNÝ WORKSHOP
I V TVÉM REGIONU!

Chcete odhalit tajemství občanské participace? Víte o problémech 
Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po-
kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se 
do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem 
Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte 
základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty 
budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte-
ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve 
kterém žijete, k lepšímu!

Série regionálních workshopů bude zakončena závěrečnou kon-
ferencí v druhé polovině června, která bude mít za cíl účastníkům 
představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kte-
ří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, 
které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a 
oslovených osobností. Nejlepší projekty vyhrají věcné ceny. Všech-
ny odevzdané projekty získají možnost konzultací od odborníků z 
Domu zahraniční spolupráce, kteří jim mohou být nápomocni při 
realizaci vlastního projektu!

8:30 Zahájení on-line workshopu
9:30 Co se stane, když se to nestane?
10:45 Projektový management v praxi
11:00 Přestávka na oběd
11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech
13:30 Zakončení workshopu

PROGRAM

31. 5. 2021
ONLINE ZOOM WORKSHOP

TĚŠÍME SE NA TEBE
PŘIHLAŠ SE ZDE

VÍCE NA: WWW.EUTIS.CZ

Workshopy připravuje Dům zahraniční spoluprá-
ce, příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací 
EUTIS, o.p.s

PARDUBICKÝ KRAJ



JEDINEČNÝ WORKSHOP
I V TVÉM REGIONU!

Chcete odhalit tajemství občanské participace? Víte o problémech 
Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po-
kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se 
do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem 
Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte 
základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty 
budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte-
ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve 
kterém žijete, k lepšímu!

Série regionálních workshopů bude zakončena závěrečnou kon-
ferencí v druhé polovině června, která bude mít za cíl účastníkům 
představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kte-
ří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, 
které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a 
oslovených osobností. Nejlepší projekty vyhrají věcné ceny. Všech-
ny odevzdané projekty získají možnost konzultací od odborníků z 
Domu zahraniční spolupráce, kteří jim mohou být nápomocni při 
realizaci vlastního projektu!

8:30 Zahájení on-line workshopu
9:30 Co se stane, když se to nestane?
10:45 Projektový management v praxi
11:00 Přestávka na oběd
11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech
13:30 Zakončení workshopu

PROGRAM

2. 6. 2021
ONLINE ZOOM WORKSHOP

TĚŠÍME SE NA TEBE
PŘIHLAŠ SE ZDE

VÍCE NA: WWW.EUTIS.CZ

Workshopy připravuje Dům zahraniční spoluprá-
ce, příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací 
EUTIS, o.p.s

JIHOČESKÝ KRAJ



JEDINEČNÝ WORKSHOP
I V TVÉM REGIONU!

Chcete odhalit tajemství občanské participace? Víte o problémech 
Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po-
kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se 
do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem 
Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte 
základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty 
budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte-
ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve 
kterém žijete, k lepšímu!

Série regionálních workshopů bude zakončena závěrečnou kon-
ferencí v druhé polovině června, která bude mít za cíl účastníkům 
představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kte-
ří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, 
které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a 
oslovených osobností. Nejlepší projekty vyhrají věcné ceny. Všech-
ny odevzdané projekty získají možnost konzultací od odborníků z 
Domu zahraniční spolupráce, kteří jim mohou být nápomocni při 
realizaci vlastního projektu!

8:30 Zahájení on-line workshopu
9:30 Co se stane, když se to nestane?
10:45 Projektový management v praxi
11:00 Přestávka na oběd
11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech
13:30 Zakončení workshopu

PROGRAM

4. 6. 2021
ONLINE ZOOM WORKSHOP

TĚŠÍME SE NA TEBE
PŘIHLAŠ SE ZDE

VÍCE NA: WWW.EUTIS.CZ

Workshopy připravuje Dům zahraniční spoluprá-
ce, příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací 
EUTIS, o.p.s

ÚSTECKÝ KRAJ



JEDINEČNÝ WORKSHOP
I V TVÉM REGIONU!

Chcete odhalit tajemství občanské participace? Víte o problémech 
Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po-
kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se 
do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem 
Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte 
základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty 
budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte-
ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve 
kterém žijete, k lepšímu!

Série regionálních workshopů bude zakončena závěrečnou kon-
ferencí v druhé polovině června, která bude mít za cíl účastníkům 
představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kte-
ří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, 
které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a 
oslovených osobností. Nejlepší projekty vyhrají věcné ceny. Všech-
ny odevzdané projekty získají možnost konzultací od odborníků z 
Domu zahraniční spolupráce, kteří jim mohou být nápomocni při 
realizaci vlastního projektu!

8:30 Zahájení on-line workshopu
9:30 Co se stane, když se to nestane?
10:45 Projektový management v praxi
11:00 Přestávka na oběd
11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech
13:30 Zakončení workshopu

PROGRAM

9. 6. 2021
ONLINE ZOOM WORKSHOP

TĚŠÍME SE NA TEBE
PŘIHLAŠ SE ZDE

VÍCE NA: WWW.EUTIS.CZ

Workshopy připravuje Dům zahraniční spoluprá-
ce, příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací 
EUTIS, o.p.s

JIHOMORAVSKÝ KRAJ



JEDINEČNÝ WORKSHOP
I V TVÉM REGIONU!

Chcete odhalit tajemství občanské participace? Víte o problémech 
Vašeho regionu a máte představu, jak by je bylo možné řešit? Po-
kud jste si na obě otázky odpověděli ano, neváhejte a přihlašte se 
do série workshopů v rámci Evropského týdne mládeže, s názvem 
Budoucnost máme ve svých rukou! Během jednoho dne si osvojíte 
základy projektového myšlení a ve spolupráci s pozvanými hosty 
budete debatovat a pracovat na praktickém řešení nedostatků, kte-
ré spatřujete ve svém okolí. Přidejte se k nám a změňte prostředí, ve 
kterém žijete, k lepšímu!

Série regionálních workshopů bude zakončena závěrečnou kon-
ferencí v druhé polovině června, která bude mít za cíl účastníkům 
představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kte-
ří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, 
které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a 
oslovených osobností. Nejlepší projekty vyhrají věcné ceny. Všech-
ny odevzdané projekty získají možnost konzultací od odborníků z 
Domu zahraniční spolupráce, kteří jim mohou být nápomocni při 
realizaci vlastního projektu!

8:30 Zahájení on-line workshopu
9:30 Co se stane, když se to nestane?
10:45 Projektový management v praxi
11:00 Přestávka na oběd
11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech
13:30 Zakončení workshopu

PROGRAM

11. 6. 2021
ONLINE ZOOM WORKSHOP

TĚŠÍME SE NA TEBE
PŘIHLAŠ SE ZDE

VÍCE NA: WWW.EUTIS.CZ

Workshopy připravuje Dům zahraniční spoluprá-
ce, příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací 
EUTIS, o.p.s

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


